Mẫu 1: Đơn ứng cử thành viên HĐQT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kính gởi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM
-

Tôi tên: ...........................................................................................................................................................
là cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh (HSC)

-

Số CMND/Hộ chiếu/GCNĐKKD: ................................... cấp ngày ................. tại ......................................

-

Người đại diện (tổ chức): ................................................................................................................................

-

Địa chỉ: ............................................................................................................................................................

-

Điện thoại: .......................................................................................................................................................

-

Số cổ phần sở hữu (1): ...................................................................................................................................

-

Số cổ phần đại diện (2): .................................................................................................................................

-

Tổng số sở hữu và đại diện (1+2): ..................................................................................................................
(Bằng chữ: .................................................................................................................................................... )

-

Chiếm: ............................% vốn điều lệ của Công ty HSC
Sau khi nghiên cứu Quy định về tham gia ứng cử vào Thành viên Hội đồng Quản trị trong Điều lệ Công ty
và Quy chế bầu cử Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm tài chính 2010, tôi/chúng tôi hoàn toàn đáp ứng được các điều kiện được nêu tại quy định và do đó có
quyền ứng cử/đề cử đại diện (đối với tổ chức) tham gia vào Thành viên Hội đồng Quản trị trong Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2010 của Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM được tổ chức
ngày 08/04/2011.
Tôi/Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý các thông tin nêu trên.
Trân trọng
TP. Hồ Chí Minh, ngày …... tháng ...... năm 2011
Ứng cử viên

Hồ sơ kèm theo:
(i)

Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);

(ii)

Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;

(iii)

Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

