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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ  

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SONADEZI AN BÌNH 
 

Kính gửi:  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019                 
Công ty cổ phần Sonadezi An Bình 

Xét thấy thoả các điều kiện được Pháp luật qui định và Điều lệ của Công ty, tôi/chúng tôi 
bao gồm: 

Stt Họ tên/ Đơn vị CMND/CCCD/
GCN ĐKDN 

Số lượng cổ phần 
sở hữu (*) 

Tỷ lệ % (**) 

1  

2  

3  

…  

 Tổng cộng    

(*) Số lượng cổ phần nắm giữ tính đến ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 09/4/2019) và 
có thời gian nắm giữ liên tục ít nhất 6 tháng. 

(**) Tính trên số cổ phần của Công ty là 3.112.500 (Ba triệu, một trăm hai mươi lăm 
ngàn) cổ phần. Tỷ lệ này đảm bảo từ 10% trở lên theo điều kiện quy định tại Điều lệ Công ty. 

Nay, tôi/ chúng tôi đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 cho tôi/ 
chúng tôi được đề cử/ứng cử : 

Ông/Bà: ………………………………………………………………………..…..….. 
Số CMND/CCCD: …………….. Ngày cấp: …../…/…… Nơi cấp: ……………...….. 
Địa chỉ thường trú: …….…………………………………………………………….… 
Số Điện thoại:…………………………………………………………….……….…… 
Trình độ học vấn: ……………………………………………………………………… 
Chuyên ngành: ………………………………………………………………………… 
Làm ứng cử viên để bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần 

Sonadezi An Bình Nhiệm kỳ 2016-2020 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 
Hồ sơ ứng viên kèm theo (bản sao y chứng thực): 
  CMND/CCCD/Hộ chiếu   01 hình 3x4 
  Bằng cấp liên quan    Tóm tắt sơ yếu lý lịch 
Xin trân trọng cảm ơn. 

 
 Người được giới thiệu đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

…….., ngày ……. tháng …… năm 2019 
Người đề cử/ tự ứng cử 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 

 
Lưu ý : Để thuận tiện cho việc chuẩn bị tài liệu họp, giấy này và các hồ sơ kèm theo đề nghị được gửi về 

Công ty CP Sonadezi An Bình. Số 113-116, C2, đường 9, KDC An Bình, phường An Bình, Tp. Biên Hoà, tỉnh Đồng 
Nai trước 16 giờ 00 phút, ngày 17/4/2019. 


