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ĐƠN ỨNG CỬ 

THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (‘HĐQT’) 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐỨC QUÂN 
 

 

       Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân 

 

Tôi tên là:   ......................................................................................................................................... 

CMTND/ Hộ chiếu số:.......................Ngày cấp:…………………. Nơi cấp: .................................... 

Địa chỉ:  .............................................................................................................................................. 

Trình độ học vấn: …………………….Chuyên ngành: ..................................................................... 

Hiện đang sở hữu: …..…………..………………………………………………………. cổ phần  

(Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ........................................................................................... 

Thời gian nắm giữ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân liên tục đến ngày 

15/03/2019 là: ………… tháng. 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên 

Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân và luật doanh nghiệp 

năm 2014, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Đầu tư và phát triển Đức Quân. 

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân cho tôi được ứng cử 

tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Đức Quân nhiệm kỳ 

2016 – 2020 để tiến hành bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng lực 

và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 

Trân trọng./. 

 
……………., ngày …. tháng …năm 2019 

Người ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai. 

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương. 

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử). 

4. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 

 

Lưu ý: Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 17h00 ngày 12/04/2019 theo địa chỉ liên hệ ghi trên 

giấy mời. 

Dành cho cá nhân 


