CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

BM 04/TLH
(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2014 - 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN
Kính gửi:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên

Chúng tôi /Tôi là : ……………………………………………………………………..
Mã cổ đông số
:…………………………………………………………..……………
CMND/GĐKKD số : ………………do: ……………………….cấp ngày………………
Đại diện cho ………………. Cổ phần của Công ty CP Tập đoàn Thép Tiến Lên, tương
ứng với …….. % tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty (chi tiết danh sách cổ đông
ủy quyền đề cử và thời điểm nắm giữ cổ phần của từng cổ đông được đính kèm theo đây –
nếu có).
Chúng tôi/ Tôi xin đề cử cho:
Ông/Bà
:…………………………………………………………..…………………
Mã cổ đông số (nếu có)
:…………………………………………………………..….
CMND/GĐKKD số : ………………do: ……………………….cấp ngày………………
Địa chỉ thường trú :…………………………………………………………..………….
Vào vị trí thành viên (đánh dấu  vào một trong hai ô “Hội đồng quản trị” hoặc “ Ban
kiểm soát”:
 Thành viên Hội đồng quản trị không độc lập;
 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
 Thành viên Ban kiểm soát.
Các hồ sơ được đính kèm giấy này bao gồm:
1) Danh sách cổ đông đề cử;
2) Giấy ủy quyền đề cử ứng cử;
3) Hồ sơ của người được đề cử ứng cử.
Chúng tôi/Tôi hòan 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 Quy chế bầu cử của Công ty.
Trân trọng!
…………… ngày …… tháng …….. năm 2014
Người đề cử (1)
(Ký và ghi rõ họ tên)

-------------------------------------

(1) Trường hợp cổ đông là tổ chức thì đại diện theo pháp luật của cổ đông ký tên và đóng dấu
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BM 04/TLH
(Tài liệu Đại hội đồng cổ đông)

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THÉP TIẾN LÊN

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ (2)
(Đính kèm Giấy đề cử)
Tên ứng viên số 1: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu : ……………… do: …………. cấp ngày: ………….
Tên ứng viên số 2: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu : ……………… do: …………. cấp ngày: ………….
Tên ứng viên số 3: ……………………………………………………………………
Địa chỉ: ……………………………………………………………………………….
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu : ……………… do: …………. cấp ngày: ………….
Tổng số ứng viên được đề cử: ……………………. người.
Được đề cử bởi nhóm cổ đông:
TT

Họ và tên
cổ đông

Mã số Số CMND/
CĐ
hộ chiếu

Số cổ phần
nắm giữ

Thời gian bắt
đầu nắm giữ

Ký tên

1
2
3
4
5
6
7

Tổng số cổ phần đề cử: …………… cổ phần;
Chiếm tỷ lệ ……..% trên số cổ phần lưu hành.

-------------------------------------------------

( 2 )Danh sách này được gửi kèm giấy đề cử cho ứng viên có tên trên
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