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

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….  năm 2016 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát 

 Công ty Cổ phần Legamex, nhiệm kỳ III (2016 – 2020) 
 
Kính gửi:  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Legamex. 

 
Chúng tôi, những người có tên dưới đây là đại diện cổ đông tổ chức/ cổ đông 

cá nhân của Công ty Cổ phần Legamex tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông có 
đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Pháp luật. Bao gồm: 
 

Stt 
Tên cổ đông hoặc tổ 

chức 
Số CMND, địa chỉ 

Số cổ phần 
sở hữu 

Ký tên (nếu là 
Pháp nhân phải 

đóng dấu) 
1 
 

    

2 
 

    

3 
 

    

4 
 

    

5 
 

    

 
Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị  

(hoặc Ban Kiểm soát), chúng tôi hoàn toàn đáp ứng điều kiện được nêu và đồng ý đề 
cử đại diện tham gia vào thành viên Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) Công ty 
trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ III (2016-2020), ngày    /    /2016 như sau: 
Ong/ Bà:………………………………, Sinh ngày:………………… 
Địa chỉ thường trú:…………………………………………Điện thoại:…………..….. 

Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để ứng 
cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản 
trị  (hoặc Ban Kiểm soát) Công ty. 

Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc 
tập hợp thành nhóm cổ đông và đề cử ứng viên trên được lập trên cơ sở tự nguyện và 
đủ thẩm quyền đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng Quản trị (hoặc Ban 
Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2016-2020) theo đúng quy định của Pháp luật. 

Trân trọng. 
Cổ đông các nhân / tổ chức 

           (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 
 
 
 



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

 
Hình 3 x 4 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
( Dành cho ứng viên ) 

 
Họ và tên  
Giới tính  
Ngày, tháng, năm sinh  
Nơi sinh  
CMND  
Quốc tịch  
Dân tộc  
Địa chỉ thường trú  
Địa chỉ liên lạc  
Số điện thoại  
Trình độ chuyên môn  
Quá trình công tác 
 
 
 

 

Các chức vụ hiện đang 
nắm giữ tại tổ chức 

 

Số cổ phần Legamex nắm 
giữ đến    /    /2016 
Trong đó: 
Đại diện sở hữu 
Cá nhân sở hữu 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

 
…………………………, ngày …  tháng …  năm 2016 

Người làm giấy xác nhận 
   ( ký và ghi rõ họ tên ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ….  tháng ….  năm 2016 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Tự ứng cử viên để bầu vào thành viên HĐQT hoặc Ban Kiểm soát 

 Công ty Cổ phần Legamex, nhiệm kỳ III (2016 – 2020) 
 

Kính gửi:  Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Legamex 
 

Tên tôi là:………………………………………………………… 
Mã số cổ đông:………………………. 
CMND/ Hộ chiếu:………………………………………… 
Số cổ phần sở hữu / đại diện sở hữu:………………… 
         Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi xin thông báo tự 
ứng cử hoặc đề cử đại diện ứng cử ( nếu là tổ chức ) tham gia ứng cử vào thành viên 
Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) Công ty trong Đại hội đồng cổ đông nhiệm 
kỳ III (2016-2020), ngày   /    /2016 như sau: 
Họ tên ứng viên 
Ngày, tháng, năm sinh: 
Quốc tịch 
Dân tộc 
Số CMND 
Địa chỉ thường trú 
Địa chỉ liên lạc 
Số điện thoại 
(Sơ yếu lý lịch và các văn bằng, chứng nhận liên quan của ứng viên được gửi kèm 
thông báo này) 
           Tôi xin cam kết với Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần  Legamex như sau: 
1- Tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để có đầy đủ điều 
kiện, tiêu chuẩn tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) 
Công ty. 
2- Tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc ứng cử 
chức danh trên là hoàn toàn tự nguyện và đủ thẩm quyền để tự ứng cử vào thành viên 
Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) nhiệm kỳ III (2016-2020) theo đúng quy 
định của Pháp luật. 

Trân trọng./. 
    Cổ đông các nhân / tổ chức 

    ( Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




