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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ ĐÓNG TÀU THỦY SẢN VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2017-2021 

 

Kính gửi: 

 

Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020  

Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam  

 Hôm nay, ngày ...... /......./2020, tại Hải Phòng, chúng tôi là những cổ đông của Công 

ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam cùng nhau nắm giữ  ............ cổ phần, 

chiếm ........% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới 

đây:  

STT Cổ đông  Số CMND Địa chỉ  

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

      

      

  Cộng      

 

  

  

 Sau khi nghiên cứu Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2017-2021 Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam, chúng tôi đồng 

ý đề cử: 
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 Ông (bà) có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử bầu bổ sung Thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021: 

Ông (bà): ...................................... 

CMTND số:.................................. 

Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………... 

Trình độ học vấn: ………………………………… Chuyên ngành: .............................. 

Hiện đang sở hữu: .................cổ phần (Bằng chữ:................................................................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ......................đồng () 

 Làm ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản 

Việt Nam, trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 Chúng tôi cam đoan Ông (bà).............................................. có đủ điều kiện được đề 

cử vào vị trí Thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử Ban 

kiểm soát của Công ty và đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

Ông (bà): ....................................... 

CMTND số:................................... 

Địa chỉ thường trú: .................................................................................................................. 

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy chế ứng cử, bầu cử 

Thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ 

phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm 

chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. 

 Biên bản này được lập vào lúc . . . . giờ, ngày .. . . ./......./2020   

Hải Phòng, ngày ...... tháng ......... năm 2020 

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


