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PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 3-2 
 

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng 3-2. 

Cổ đông/ Nhóm cổ đông:  
 

T
T 

Họ và tên cổ đông 

Số CMND/ 
Hộ chiếu/ 

Mã số DN 

Địa chỉ 
Số cổ phần sở 
hữu và/ hoặc 

được ủy quyền 

Tỉ lệ % 
cổ phần 
sỡ hữu 

1      

2      

3      

4      

5      
 

Xét Cổ đông/ Nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện của pháp luật hiện hành và Điều lệ 
Công ty về việc đề cử ứng viên Hội đồng quản trị, cổ đông/ nhóm cổ đông để cử các ông/ bà 
có tên dưới dây tham gia bầu cử vào Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2019. 

 

TT Họ và tên ứng viên được đề cử Địa chỉ thường trú  

1   

2   

3   

4   

5   
Hồ sơ gởi kèm gồm: 

- Sơ yếu lý lịch ứng viên 
- Bản sao chứng thực CMND/ Hộ chiếu ứng viên 
- Bản sao kê cổ đông sở hữu chứng khoán C32 liên tục 6 tháng trở lên tính từ ngày chốt danh 
sách dự họp (19/3/2019) có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

Cổ đông/ Nhóm cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết 
tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử Công ty. 
 

…………….., ngày…… tháng…… năm 2019 
             NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ                                       (CÁC) CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ                                       
                        (Ký và ghi rõ họ tên)                                             (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)           
 
 
 
 
 
                                                                                                   


