Mẫu áp dụng đối với nhóm cổ đông đề cử

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o----THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN
ĐỂ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020
Kính gửi:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex 25
89A Phan Đăng Lưu - quận Hải Châu - TP Đà Nẵng

Hôm nay, ngày
tháng
năm 2018, tại ..............................................................................,
sau khi nghiên cứu quy định về việc tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị trong Điều lệ Công ty
cổ phần Vinaconex 25 (Điều 23 và Điều 24), Chúng tôi, những người có tên dưới đây, là cổ đông
cá nhân và/hoặc người đại diện của cổ đông tổ chức của Công ty cổ phần Vinaconex 25 tập hợp
thành nhóm cổ đông sở hữu ............. % tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần
Vinaconex 25 trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến trước ngày hôm nay gồm:
TT

Mã số cổ
đông

Tên đầy đủ của
cổ đông

Địa chỉ đăng ký
của cổ đông

Họ tên, quốc tịch,
CMND/Hộ chiếu
của người đại
diện cổ đông tổ
chức

Số cổ phần sở hữu tại
Vinaconex 25 liên tục
trong vòng 06 tháng
tính đến trước ngày
Thông báo này

Tổng số cổ phần nắm giữ của cả nhóm:
Chúng tôi xin được thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Vinaconex 25 như sau:
1. Chúng tôi cùng nhau tự nguyện thỏa thuận, thống nhất đề cử người có tên dưới đây là ứng
cử viên để bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018, cụ thể:
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Họ và tên
ứng viên

Ngày
tháng
năm sinh

Quốc tịch

Số
CMND/Hộ
chiếu

Địa chỉ

Số cổ phần
sở hữu tại
Vinaconex25

Chữ ký của
người được
đề cử

2. Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì việc tập họp thành nhóm cổ đông của mình trên đây và
đảm bảo duy trì tỉ lệ sở hữu cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng đến ngày họp Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2018 để đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử ứng cử viên trên vào
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020.
3. Chúng tôi cam đoan các nội dung Thông báo này là chính xác, các thỏa thuận thành lập
nhóm cổ đông và đề cử các ứng viên trên đây của chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện, thống nhất
của những người có tên dưới đây và có đầy đủ thẩm quyền thỏa thuận tập hợp thành nhóm cổ
đông và đề cử người bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020 theo đúng quy định của
pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Chúng tôi đính kèm hồ sơ liên quan của người được đề cử theo đúng quy định Công ty và
pháp luật {gồm: Sơ yếu lí lịch của ứng viên (03 bản chính), Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục
ít nhất 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018; Bản sao
CMND/Hộ khẩu (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là người Việt Nam ở nước
ngoài, người nước ngoài; Các văn bằng chứng chỉ liên quan nếu có}.
Trân trọng!
Các cổ đông tập hợp thành nhóm ký đầy đủ và ghi rõ họ tên.

