
  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

 

GIẤY ỨNG CỬ 

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024) 

 

Kính gửi:    Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

                     Công ty cổ phần xây dựng số 1 

 

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

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:............................................................................................. 

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

Địa chỉ liên hệ:............................................................................................................................. 

Điện thoại:...............................................................Email:........................................................... 

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.................................................cổ phần, chiếm tỷ lệ ..................% 

tổng số cổ phần.  

Ứng cử làm ứng viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày 

25/02/2019. 

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng 

cử này. 

 ……….., ngày ……tháng 02 năm 2019 

Cổ đông ứng cử 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT (theo mẫu); 

2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính 
đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp (ngày 28/01/2019) 



  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------- 

 

GIẤY ỨNG CỬ 

ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 1 

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024) 

 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 

               Công ty cổ phần xây dựng số 1 

 

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

CMTND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD số:............................................................................................. 

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

Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................................................. 

Điện thoại:...............................................................Email:........................................................... 

Số cổ phần sở hữu/đại diện:.................................................cổ phần, chiếm tỷ lệ ..................% 

tổng số cổ phần.  

Ứng cử làm ứng viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần xây dựng số 1 nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần xây dựng số 1 ngày 

25/02/2019. 

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc ứng 

cử này. 

 

 ……….., ngày ……tháng 02 năm 2019 

Cổ đông ứng cử 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch của ứng viên BKS (theo mẫu); 

2. Tài liệu chứng minh số lượng cổ phần sở hữu và thời gian nắm giữ liên tục 6 tháng tính 
đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp (ngày 28/01/2019) 


