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PHIẾU ỨNG CỬ ĐỀ CỬ 
BẨU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ LẮP MÁY ĐIỆN NƯỚC 
NHIỆM KỲ 2013 - 2017 

 
Kính gửi:  HĐQT Công ty CP Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước. 
 

Cổ ñông: ............................................................................................................................................................................ 

Số GP/ĐKKD/CMTND: .................................... Ngày cấp:  ............................. Nơi cấp: ............................. 

Họ và tên người ñại diện theo pháp luật ñối với cổ ñông là tổ chức: ................................................... 

................................................................................................................................................................................................ 

Số cổ phần sở hữu tại thời ñiểm ứng cử, ñề cử: ............................... cổ phần, tỷ lệ: .................... %. 

Sau khi xem xét  ñiều kiện ñề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT theo quy ñịnh tại Điều 21 
khoản 9 mục 9.4 và Điều 41 Điều lệ tổ chức và hoạt ñộng Công ty Cổ phần Cơ khí xây 

dựng và lắp máy ñiện nước, tôi ñề nghị: 

1. Tự ứng cử thành viên Hội ñồng quản trị:  

  
2. Cổ ñông ñề cử người khác vào thành viên HĐQT:  

- Họ và tên người ñược ñề cử: ........................................................................ Quốc tịch: .............................. 

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

- Số CMTND: .......................................................... Ngày cấp:  ............................. Nơi cấp: ............................. 

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

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

(Các cổ ñông ứng cử, ñề cử thì ñánh dấu vào ô trống tương ứng kế bên. Phiếu ứng cử, ñề cử 

ñược gửi về Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy ñiện nước cùng hồ sơ của ứng 

viên). 

 
Hồ sơ gửi kèm bao gồm: 
- Bản sao CMND, HKTT; 

- Bản sao bằng cấp chuyên môn; 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên. 

.........................., ngày ....... tháng ....... năm 2016 

Người ñăng ký 
(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu nếu là cổ 

ñông pháp nhân) 

 

 


