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

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vôn điêu lê trở lên)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro
Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu Hapro đại diên cho .................... cổ phần,
tương đương với ..........% vôn điêu lê của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau).
Đê nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro cho tôi được đê cử :
Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND sô:. ........................... Ngày cấp:................................ Nơi cấp: ...........................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Trình độ học vấn:................................. Chuyên ngành: .....................................................
Hiên đang sở hữu:.................................................................................................cổ phần
(Bằng chữ: .........................................................................................................cổ phần)
Tương ứng với tổng mênh giá là (đồng):............................................................................
Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần R ượu Hapro nhi êm kỳ
2018- 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiêm vê tính chính xác, trung th ực c ủa n ội dung văn b ản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy đ ịnh c ủa Đi êu l ê Công ty và
Quy chế bầu thành viên Ban kiểm soát nhiêm kỳ 2018-2023 t ại Đ ại h ội đ ồng c ổ đông
thường niên năm 2018.
Trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

..............., ngày ..... tháng ..... năm 2018
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:
-

Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Đơn đê cử xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 09h30’ ngày 19/7/2018.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO NHIỆM KỲ 2018 -2023

STT

Tên cổ đông

Số CMND, n ơ i
c ấ p, ngày c ấ p

Địa chỉ

Tổng số cổ
phần sở hữu

Ký tên
xác nhận

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Tổng cộng

Đơn đê cử xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 09h30’ ngày 19/7/2018.

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

ĐƠN XIN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(Áp dụng cho cổ đông nắm giữ từ 10% vôn điêu lê trở lên)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro
Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Rượu Hapro đại diên cho .................... cổ phần,
tương đương với ..........% vôn điêu lê của Công ty (Danh sách đính kèm ở trang sau).
Đê nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Rượu Hapro cho tôi được đê cử :
Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND sô:. ........................... Ngày cấp:................................ Nơi cấp: ...........................
Địa chỉ thường trú:.............................................................................................................
Trình độ học vấn:................................. Chuyên ngành: .....................................................
Hiên đang sở hữu:.................................................................................................cổ phần
(Bằng chữ: .........................................................................................................cổ phần)
Tương ứng với tổng mênh giá là (đồng):............................................................................
Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần R ượu Hapro nhi êm
kỳ 2018 - 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiêm vê tính chính xác, trung th ực c ủa n ội dung văn b ản
và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy đ ịnh c ủa Đi êu l ê Công ty và
Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiêm kỳ 2018-203 tại Đại h ội đ ồng c ổ đông th ường niên
năm 2018.
Trân trọng cảm ơn!
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

..............., ngày ..... tháng ..... năm 2018
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ gửi kèm gồm:
-

Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
Bản sao hợp lệ các văn bằng chứng minh trình độ văn hóa, chuyên môn;
Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

Đơn đê cử xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 09h30’ ngày 19/7/2018.

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU HAPRO NHIỆM KỲ 2018 -2023

STT

Tên cổ đông

Số CMND, n ơ i
c ấ p, ngày c ấ p

Địa chỉ

Tổng số cổ
phần sở hữu

Ký tên
xác nhận

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
Tổng cộng

Đơn đê cử xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 09h30’ ngày 19/7/2018.

