
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
                                                      

PHIẾU ỨNG CỬ / ĐỀ CỬ 
BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

Kính gởi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2 
     
Tên cổ đông: ............................................................................................................................... 

CMND/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD số :..........................cấp ngày ..............tại ................................. 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) ......................................................................... 

Số CMND :.....................................cấp ngày ......................tại ................................................... 

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

Hiện là cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, đến ngày 21/3/2016 nắm 
giữ …………. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……….% tổng số 11.200.000 cổ phần có quyền biểu 
quyết. Thời hạn sở hữu cổ phần: ……… tháng. 

Hiện là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2, đến ngày 21/3/2016 
nắm giữ …………. cổ phần, chiếm tỷ lệ ……….% tổng số 11.200.000 cổ phần có quyền biểu 
quyết. Thời hạn sỡ hữu liên tục cổ phần: ……… tháng. Bao gồm các cổ đông có tên sau đây: 

 

STT Tên cổ đông Số CMND/ 
CNĐKKD 

Số cổ phần Thời hạn 

sở hữu 

Ký tên (đóng dấu 
nếu là tổ chức) 

1      

2      

3      

4      

5      

Nay tôi lập phiếu này như sau:  

    Ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 

     Đề cử ứng viên bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2019 

Ông (Bà): .................................................................................................................................... 

Ngày, tháng, năm sinh: ...............................................................Giới tính ................................. 

CMND/Hộ chiếu :.....................................cấp ngày ...........................tại .................................... 

Địa chỉ thường trú :...................................................................................................................... 

Điện thoại liên lạc :......................................... Fax :.................................................................... 
 

…………….., ngày…… tháng…… năm 2016 
             NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                                    CỔ ĐÔNG                                            
                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)           
 
 
 
 
 

Hồ sơ gởi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên 
- Bản sao chứng thực CMND/ Hộ chiếu ứng cử viên 
- Bản sao kê chứng khoán C32 sở hữu liên tục ít nhất  
6 tháng (tính từ ngày 21/3/2016 trở về trước) có đóng 
dấu xác nhận của Công ty chứng khoán.                                                                                                   

 

 


