
Mẫu 1: Dành cho 01 Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển 

hạ tầng Vĩnh Phúc 

 

Tên cổ đông:  ...................................................................................................................  

Số GCN ĐKDN/CMND/CCCD/Hộ chiếu:............................... Ngày cấp: .... ...............  

Nơi cấp: ...........................................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (Nếu cổ đông là tổ chức): ...............................................  

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

Hiện đang sở hữu: ............ cổ phần, chiếm tỷ lệ .........% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc. 

Sau khi xem xét các điều kiện và tiêu chuẩn để đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tôi đề 

nghị (Đánh dấu “x” vào ô tương ứng): 

1. Tự ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị  

2. Đề cử người khác vào thành viên Hội đồng quản trị  

(Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và đính kèm vào mẫu này) 

- Họ tên người được đề cử:..........................................................Giới tính:  .................  

- Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................  

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:............................................. Ngày cấp: .................... ....  

    Nơi cấp: .......................................................................................................................  

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

- Số điện thoại liên lạc:  .................................................................................................  

- Thông tin khác: ............................................................................................................  

Tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn 

chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử/ ứng cử trên đây. 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty); 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan. 

........., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG 

  

 

 

 

 



Mẫu 2: Dành cho nhóm Cổ đông là cá nhân hoặc tổ chức 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

HẠ TẦNG VĨNH PHÚC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  

PHIẾU ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển 

hạ tầng Vĩnh Phúc 

 

Chúng tôi là nhóm Cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc, hiện 

đang sở hữu ................. cổ phần, chiếm tỷ lệ ......% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, 

cùng thống nhất đề cử (Nếu đề cử trên 01 thành viên, đề nghị lập thành danh sách và 

đính kèm vào mẫu này) Ông/ Bà có tên sau đây để ĐHĐCĐ bầu vào Hội đồng quản trị 

Công ty nhiệm kỳ 2019 - 2024: 

- Họ tên người được đề cử:..........................................................Giới tính:  .................  

- Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................  

- Số Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:....................................... Ngày cấp:  ......................... . 

Nơi cấp: ........................................................................................................................  

- Địa ĐKHKTT: .............................................................................................................  

- Nơi ở hiện tại:  .............................................................................................................  

- Số điện thoại liên lạc:  .................................................................................................  

Danh sách nhóm Cổ đông đề cử: 

   Stt Tên Cổ đông 

Số GCN ĐKDN/ 

CMND/ CCCD/ 

Hộ chiếu 

Số cổ 

phần 

Thời hạn 

sở hữu 

Ký tên 

(Đóng dấu 

nếu là tổ 

chức) 

      

      

      

      

      

Chúng tôi cam đoan rằng các thông tin được điền trong Phiếu đề cử này là hoàn toàn 

chính xác và chịu trách nhiệm về việc đề cử trên đây. 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (Theo mẫu của Công ty); 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan. 

........., ngày ...... tháng ...... năm ...... 

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG/ NHÓM CỔ ĐÔNG 

 


