
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------o0o------ 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ 

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ II (2012 – 2017) 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1  
 
Họ tên cổ đông: ..............................................................................Mã số CĐ:......................... 

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:…………….….Ngày cấp:... ........ ..…...Nơi cấp: …………. 

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .................................................................................. 

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

Đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn: .....................................................Chuyên ngành: ....................................... 

Hiện đang sở hữu: ... ………... cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: …………………... .. đồng 

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.1 cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào Hội đồng 

quản trị của Công ty cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012 – 2017).  

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần 

Lilama 45.1.  

Xin trân trọng cảm ơn!  
 

Hồ sơ kèm theo:  
- Bản sao CMND/Hộ chiếu; 
- Bản sao các bằng cấp; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ đông chứng minh sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 
tháng tính đến ngày 11/04/2016.  
 

 ., ngày... ... tháng ...  . năm 2016 
Người ứng cử 

(ký và ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ỨNG CỬ 

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ II (2012 – 2017) 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1  
 
Họ tên cổ đông: ..............................................................................Mã số CĐ:......................... 

CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:…………….….Ngày cấp:... ........ ..…...Nơi cấp: …………. 

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .................................................................................. 

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

Đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………………………………… 

Trình độ học vấn: .....................................................Chuyên ngành: ....................................... 

Hiện đang sở hữu: ... ………... cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: …………………... .. đồng 

Đề nghị Công ty cổ phần Lilama 45.1 cho tôi/Công ty tôi được tự ứng cử vào Ban kiểm 

soát của Công ty cổ phần Lilama 45.1 nhiệm kỳ II (2012 – 2017).  

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết 

năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần 

Lilama 45.1.  

Xin trân trọng cảm ơn!  
 

Hồ sơ kèm theo:  
- Bản sao CMND/Hộ chiếu; 
- Bản sao các bằng cấp; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên. 
- Bản sao Giấy chứng nhận cổ đông chứng minh sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 
tháng tính đến ngày 11/04/2016.  
 

 
., ngày... ... tháng ...  . năm 2016 

Người ứng cử 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 


