CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ VIỆT NAM - CTCP
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
Họ tên cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):……………………………………………….
(Danh sách nhóm cổ đông đính kèm Đơn này)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): .................................. cấp ngày ................. tại …………
Người đại diện (tổ chức): ........................................... Chức vụ: ………………………..
Địa chỉ:…………………………………………………………………………………..
Điện thoại: .................................................................. Fax: …………………………….
Tổng số cổ phần sở hữu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp (ngày
18/03/2019) là:
………………….cổ phần.
Chiếm:……….% vốn điều lệ Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP
Căn cứ Thông báo ngày …./…/2019 của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam –
CTCP về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và quy định Pháp luật hiện
hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ Bà có tên dưới đây tham gia để bầu thành viên
Hội đồng quản trị Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP nhiệm kỳ 2018 2023 tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng công ty:
1. Ông/ Bà:………………………………………………………………………….
2. Ông/ Bà:………………………………………………………………………….
3. Ông/ Bà:………………………………………………………………………….
(Đính kèm theo đây Sơ yếu lý lịch và văn bằng, tài liệu liên quan của người được đề
cử theo Đơn này).
Chúng tôi cam kết Ông/Bà …………………………….đáp ứng đầy đủ các tiêu
chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị của Tổng công ty Điện lực
Dầu khí Việt Nam - CTCP.
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Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản
trị và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề
cử này.
Trân trọng.
……, ngày ....... tháng ….. năm 2019
Cổ đông đề cử
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
1. Họ tên: ......................................................................................... (Mã số cổ đông ……….)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): .................................. cấp ngày ................. tại ........................
Người đại diện (tổ chức): ........................................... Chức vụ: ..............................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................................. Fax: .......................................................
Số cổ phần sở hữu: ....................................................................................................................
Trị giá theo mệnh giá: ................................................................................................................
Chiếm:…………% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

2. Họ tên: ......................................................................................... (Mã số cổ đông ……….)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): .................................. cấp ngày ................. tại ........................
Người đại diện (tổ chức): ........................................... Chức vụ: ..............................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................................. Fax: .......................................................
Số cổ phần sở hữu: ....................................................................................................................
Trị giá theo mệnh giá: ................................................................................................................
Chiếm:…………% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam- CTCP.
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

3. Họ tên: ......................................................................................... (Mã số cổ đông ……….)
Số CMND (Giấy CN ĐKKD): .................................. cấp ngày ................. tại ........................
Người đại diện (tổ chức): ........................................... Chức vụ: ..............................................
Địa chỉ: ......................................................................................................................................
Điện thoại: .................................................................. Fax: .......................................................
Số cổ phần sở hữu: ....................................................................................................................
Trị giá theo mệnh giá: ................................................................................................................
Chiếm:…………% vốn điều lệ của Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP.
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
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