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

GIẤY ĐỀ CỬ
(Bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục nhiệm kỳ 2011-2016)
Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam năm 2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty CPĐT Nam Long hiện hành.

Tên cổ đông/đại diện cổ đông/đại diện nhóm cổ đông: ..................................................................
Số CMND/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKDN: ..............................................................................
Ngày cấp: ............................................... Nơi cấp ...........................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng cho đến thời điểm hiện tại: …………… cổ phần, tương
ứng với: …………….. % vốn điều lệ của Công ty…………………….
Bằng chữ: .......................................................................................................................................

Trân trọng đề cử:
Ông (bà): ............................................................Sinh năm: ..........................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ............................... cấp ngày: ..................... Nơi cấp: ..................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Trình độ học vấn: ……………………………..Chuyên ngành: ........................................................
Tham gia ứng cử vào vị trí “Thành viên Hội đồng quản trị” được bầu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ngày 25 tháng 04 năm 2015.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về việc đề cử này và cam kết tuân thủ
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ Công ty.
…………, ngày …… tháng …… năm 2015
NGƯỜI ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Giấy đề cử thành viên HĐQT phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông trước 17 giờ 00 ngày
21/04/2015 kèm theo bản Sơ yếu lý lịch của người được đề cử có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc
cơ quan nơi công tác trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông (có dán ảnh).
Địa chỉ người nhận: Nguyễn Minh Quang – Công ty CPĐT Nam Long – Tầng 11, Số 6 Nguyễn Khắc Viện, P.
Tân Phú, Quận 7, TPHCM. Email: quang.mnguyen@namlongvn.com

Danh sách nhóm cổ đông đề cử cho ông/ bà: ................................................
( Kèm theo Giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị)
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Họ và tên

Mã số
CĐ

Số CMND

Số CP nắm
giữ

Thời gian
bắt đầu nắm
giữ cp

Ký tên

