CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:
STT

Họ và tên cổ đông

Số CMND/Căn
cước/CNĐKKD

Số cổ phần sở
hữu trong thời
gian 6 tháng
liên tục

Tỷ lệ số
cổ phần
sở hữu

Ký tên
(đóng dấu
nếu là tổ
chức)

1
2
3
4
5
6
Tổng số cổ phần
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..
CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..
Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………
Tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ
đông thường niên 2019.
Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS
nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.
Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên; Bản cam kết;
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu
NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Dành cho nhóm cổ đông đề cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Chúng tôi là các cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO gồm:
STT

Họ và tên cổ đông

Số CMND/Căn
cước/CNĐKKD

Số cổ phần sở
hữu trong thời
gian 6 tháng
liên tục

Tỷ lệ số
cổ phần
sở hữu

Ký tên
(đóng dấu
nếu là tổ
chức)

1
2
3
4
5
6
Tổng số cổ phần
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:
Ông/Bà:…………………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..
CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..
Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………
Tham gia ứng cử bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên 2019.
Chúng tôi cam đoan ứng viên trên có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên
HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.
Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên; Bản cam kết;
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu
NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(Dành cho cổ đông tự ứng cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tôi tên là:……………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..
CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..
Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia
ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.
Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS nhiệm kỳ 20162021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.
Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên; bản cam kết.
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu
NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng 4 năm 2019

PHIẾU ĐỀ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

(Dành cho cổ đông tự ứng cử)
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tôi tên là:……………………………………………………………………………….
Ngày tháng năm sinh:…………………………….Giới tính:……………………………..
CMND:…………………………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..
Trình độ học vấn:………………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Số điện thoại liên lạc:………………………………………………………………………
Căn cứ quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, tôi đăng ký tham gia
ứng cử thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2019.
Tôi xin cam đoan có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT độc lập nhiệm
kỳ 2016-2021 tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên 2019 của Công ty.
Đính kèm: - Sơ yếu lí lịch của ứng viên
- Bản sao CMND, căn cước, hộ chiếu
NGƯỜI ỨNG CỬ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hải Phòng, ngày

tháng 4 năm 2019

SƠ YẾU LÍ LỊCH

(Dành cho ứng viên được đề cử tham gia HĐQT/BKS)
Họ và tên:……………………………………………………………………………….
Giới tính:………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:………………….......Nơi sinh:………………………………………………
CMND/Hộ chiếu số:……………….Ngày cấp:…………....Nơi cấp:……………………..
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………
Quốc tịch:……………………………Dân tộc:………………………………………….
Trình độ học vấn:…………………………………………………………………………
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………..
Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:…………………………..
Quá trình công tác:
Nơi công tác
Chức vụ
Từ……….đến…………

Chức vụ đang nắm giữ tại các doanh nghiệp khác:
Tên doanh nghiệp

Chức vụ hiện tại

Quan hệ gia đình (Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột,
chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu):
Mối
Ngày
Nghề
Địa chỉ thường
Nơi làm
STT
Họ tên
quan
tháng
nghiệp/chức
trú
việc
hệ
năm sinh
vụ
1
2
3
Số cổ phần hiện đang sở hữu tại Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO:…………..
Các lợi ích có liên quan đến Công ty (nếu có):……………………………………................
………………………………………………………………………………………………..
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin nêu trên.
Hải Phòng, ngày…….tháng 4 năm 2019
NGƯỜI KHAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2016-2021
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tôi tên:……………………………………………………………………………….
Số cổ phần sở hữu tại Công ty:…………………………………………………………..
Được đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ phần Tập đoàn
HAPACO nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức
vào ngày 27/04/2019.
Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập Công ty cổ
phần Tập đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm
vụ trung thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Trân trọng cảm ơn.
Hải Phòng, ngày…….tháng 4 năm 2019
NGƯỜI CAM KẾT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CAM KẾT THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO
NHIỆM KỲ 2016-2021
Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO
Tôi tên:……………………………………………………………………………….
Số cổ phần sở hữu tại Công ty:…………………………………………………………..
Được đề cử làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn HAPACO nhiệm
kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tổ chức vào ngày
27/04/2019.
Nếu được Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập
đoàn HAPACO, tôi xin đem hết khả năng, tinh thần trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ trung
thực, trung thành, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.
Trân trọng cảm ơn.
Hải Phòng, ngày…….tháng 4 năm 2019
NGƯỜI CAM KẾT

