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ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1 
 

Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 
 

Tên tôi là:…………………………………………………………………………. 
Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu:…………………………………………... 
Ngày cấp:……………………………Nơi cấp:…………………………………... 
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………. 
Điện thoại liên hệ:………………………………………………………………... 
Chủ sở hữu: ………..…….cổ phần và đại diện theo ủy quyền của cổ 
đông:……………...cổ phần. 
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện là:………………..cổ phần, tương đương 
với:……….…..% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1.  

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều lệ 

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 1, tôi làm Đơn này để đề cử các ứng 

viên Hội đồng quản trị sau đây tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 

- Họ và tên:………………………………………………………………........ 
+ Số Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 
+ Ngày cấp:……………………………..Nơi cấp:…………………………….. 

 + Địa chỉ liên hệ:………………………………………………………………. 
    + Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………… 

Kèm theo Đơn này gồm: 
- CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của ứng viên (bản sao có chứng thực); 
- Trình độ học vấn, chuyên môn của ứng viên (bản sao có chứng thực); 
- Biên bản họp đề cử ứng viên (Mẫu 3 - HĐQT); 
- Thông tin cá nhân của ứng viên (Mẫu 4 - HĐQT); 
- Danh sách người có liên quan của ứng viên (Mẫu 5 - HĐQT); 
- Giấy ủy quyền đề cử ứng viên (bản gốc do Công ty phát hành). 

Người làm đơn(*) 

 

 

Ghi chú: 
(*) Chữ ký, ghi rõ họ tên đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là cá nhân; chữ ký, 

đóng dấu của người đại diện theo pháp luật đối với bên ủy quyền, bên được ủy quyền là tổ 
chức. 


