ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V (2018 – 2022)
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC
Kính gửi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC

Tên cổ đông:
Tên cổ đông:

Mã số cổ đông:
..............................................................................................................................................................................................

CMND số: .................................................... Do: .................................................................. Cấp ngày: .....................................
Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................................
Trình độ chuyên môn:

............................................................

Chuyên ngành: ...........................................................

là cổ đông của Công ty Cổ phần Bao bì Dược, hiện sở hữu ............................... cổ phần,
xin được ứng cử vào vị trí thành viên HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ nhiệm kỳ 2018-2022
của Công ty Cổ phần Bao bì Dược
Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp.
Nếu được bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của
mình theo qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
ngày … tháng … năm 2018…
Hồ sơ đính kèm:
1._ Bản sao CMND

Người ứng cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

2._ Sơ yếu lý lịch

……………………………………………………………

ĐƠN CỬ ĐẠI DIỆN THAM GIA THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V ( 2018 – 2022 )
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC
Kính gửi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ DƯỢC

Chúng tôi là các cổ đông của Công CP Bao Bì Dược nắm giữ :
Cổ phần
chiếm
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (3.000.000 CP) cùng thống
nhất đề cử :
Ông/Bà : ..........................................................................................................................................................................................................
CMND số: ............................................................................ Do: ............................................ Cấp ngày:

.................................

Địa chỉ: .............................................................................................................................................................................................................
Số điện thoại : .....................................................................................................................
( nếu đề cử nhiều hơn 1 người thì bổ sung thêm như trên )
Tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 5 (2018 – 2022) tại ĐHĐCĐ thường niên 2018
Danh sách cổ đông đề cử :
STT

TÊN CỔ ĐÔNG

MÃ SỐ CĐ

Tổng số cổ phần :

CỔ PHẦN

THỜI GIAN
SỞ HỮU

Chiếm :
…………………,

Hồ sơ đính kèm:
1._ Bản sao CMND
2._ Sơ yếu lý lịch

KÝ TÊN ( VÀ ĐÓNG DẤU
NẾU LÀ TỔ CHỨC )

%

ngày … tháng … năm 2018

Xác nhận của người đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên và đóng dấu ( nếu là tổ chức))

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Bao bì Dược
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Họ và tên: ...........................................................................................................................................................................................
Giới tính: Nam
Nữ
Ngày sinh: ..........................................................................................................................................................................................
Quốc tịch: ...........................................................................................................................................................................................
CMND số: ............................................................ ngày cấp: ................................... nơi cấp: .......................................
Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................................................................
Số điện thoại liên lạc: ...............................................................................................................................................................
Trình độ văn hoá: .........................................................................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: .........................................................................................................................

10. Quá trình công tác:
Từ năm… đến năm…

Đơn vị công tác

Chức vụ

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những thông
tin đã khai.
…………………,

ngày … tháng … năm 2018…

Ứng cử viên
(Ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………………………………

