Ban hành kèm theo quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên 2019

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------***-----. . . . . . . . . . . ., ngày . . . . tháng … năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Tôi là: ..................................................................................................................................................
Quốc tịch : ...........................................................................................................................................
Ngày sinh: ........................................................... Nơi sinh: .................................................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................................
Số CMND/Thẻ căn cước công dân: .......... ……Ngày cấp: ................................. Tại: ........................
Trình độ học vấn: .................................................................................................................................
Trình độ chuyên môn : ........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự
họp 08/04/2019 là: …………… cổ phần, tương ứng với: …………….. % vốn điều lệ của Công ty
cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (‘’Công ty’’).
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên
Hội đồng Quản trị (‘’HĐQT’’) Công ty.
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy
định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 (‘’Đại hội’’) của Công ty.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm
theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu bổ
sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.
Trân trọng!
ỨNG CỬ VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu).
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
3. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của ứng viên.
4. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông hoặc
giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký của
ứng viên.
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ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai
Tôi/Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (‘’Công
ty’’) gồm:

STT

Họ và tên cổ đông

Số CMND/Thẻ căn
cước công dân,
ngày cấp, nơi cấp

Số cổ
phần sở
hữu

Số CP sở hữu
trong thời hạn
6 tháng liên tục

Chữ ký

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
Ông/Bà: ...............................................................................................................................................................
Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ................................................................................
Địa chỉ thường trú: ..............................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: .......................................... Ngày cấp: ................................. Tại: ........................................
Trình độ học vấn: ................................................................................... ............................................................
Trình độ chuyên môn : ............................................................................ ............................................................
Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà ………………............…… có đủ điều kiện/tiêu chuẩn để ứng cử
vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị (‘’HĐQT’’) theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế
bầu bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 (‘’Đại hội’’) của Công ty.
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ
sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu
bổ sung thành viên HĐQT tại Đại hội của Công ty.
Trân trọng!

Người/đại diện nhóm đề cử
(Ký ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai (theo mẫu).
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân
4. Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn/trình độ chuyên môn của người được đề
cử.
5. Và Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong 6 tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông hoặc
giấy tờ tương đương của công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm lưu ký của
người đề cử.

