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ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ  
ỨNG VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG BƯU ĐIỆN 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện. 
 

Tên cổ đông:………………………………………………………………………………………  
CMND/Hộ chiếu/GCNĐKDN số:........................Ngày cấp:......................Tại:…………………… 
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):..……………………………………………….. 
CMND/Hộ chiếu số:………..........................Ngày cấp:......................Tại:………………............. 
Địa chỉ: ...................................................................................................................................... …. 
   Hiện là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, đến ngày 
05/6/2017 nắm giữ:…………………cổ phần, chiếm tỷ lệ:………% tổng số 17.999.999 cổ phần 
có quyền biểu quyết. Thời hạn sở hữu liên tục cổ phần:……….tháng. 
              Hiện là nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bưu điện, đến ngày 
05/6/2017 nắm giữ:………………..cổ phần, chiếm tỷ lệ:……………..% tổng số 17.999.999 cổ 
phần có quyền biểu quyết. Bao gồm các cổ đông có tên sau đây: 

TT Họ và tên cổ đông 
Số CMND/ 

GCNĐKDN 
Số cổ phần 

Thời hạn 
sở hữu 
liên tục 

Ký tên 
(đóng dấu nếu là tổ 

chức) 

1      

2      

3      

4      

Đề nghị cho Tôi/chúng tôi/Công ty tôi đề cử: 

TT Họ và tên ứng viên 
Số CMND/ 

Hộ chiếu/CCCD 
Năm sinh Địa chỉ 

1 
 
 

   

2 
 
 

   

3 
 

    

 

Ứng cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021. 
   

Đề cử Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2021. 
 

Hồ sơ kèm theo: 
- Bản sao CMND/Hộ chiếu; 
- Bản sao các bằng cấp; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 
- Bản sao kê chứng khoán PTC sở hữu liên tục ít 
nhất 6 tháng (tính từ ngày 05/6/2017 trở về trước) 
có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

......., ngày...... tháng ....... năm 2017 
NGƯỜI ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ 
(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


