
Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 
Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương. 

ĐT:  (028) 39 990 111 - Fax: (028) 38 296 154 - Website: www.hoasengroup.vn 

…………….., ngày ……tháng ……năm …… 

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 

Chúng tôi là các cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm giữ 

…………….cổ phần, chiếm tỷ lệ …………….% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Cùng thống nhất đề cử: 

Ông (Bà):  ......................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .................................................. Giới tính: ................................  

CMND/Hộ chiếu:  ................. Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: .................................  

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................  

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018. 

Danh sách cổ đông đề cử: 

Stt Tên cổ đông 

Số CMND / 

Hộ chiếu  / 

ĐKKD 

Số cổ phần 
Thời hạn 

sở hữu 

Ký tên (đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

1      

2      

3      

4      

5      

Mẫu 1: Dành cho nhóm cổ đông 

là cá nhân hoặc tổ chức đề cử 

http://www.hoasengroup.vn/


Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

Stt Tên cổ đông 

Số CMND / 

Hộ chiếu  / 

ĐKKD 

Số cổ phần 
Thời hạn 

sở hữu 

Ký tên (đóng dấu 

nếu là tổ chức) 

6      

7      

8      

9      

10      

…      

Tổng cộng số cổ phần 

    

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên; 

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của 

ứng viên và bằng cấp chuyên môn (nếu có); 

- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ 

đông tham gia đề cử sở hữu liên tục ít nhất 06 

tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về 

trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty 

chứng khoán. 

Xác nhận của người được đề cử 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  



Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 
Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương. 

ĐT:  (028) 39 990 111 - Fax: (028) 38 296 154 - Website: www.hoasengroup.vn 

…………….., ngày ……. tháng …….năm …… 

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 

Tên cổ đông: .................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh (đối với cổ đông là cá nhân): .....................................................  

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

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:  .................................................................................  

Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................  

Người đại diện (đối với tổ chức):..................................................................................  

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm 

giữ…………..…..cổ phần, chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thời hạn sở hữu cổ phần:….………. tháng. 

Đề cử: 

Ông (Bà):  ......................................................................................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .................................................. Giới tính: ................................  

CMND/Hộ chiếu:  ...................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp: .................................  

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................  

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại 

Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018 . 

Người đề cử 

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

(Ký và ghi rõ họ tên) 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên; 

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng viên và bằng cấp 

chuyên môn (nếu có); 

- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ đông tham gia đề cử 

sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở 

về trước) và có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

 

Mẫu 2: Dành cho 01 cổ đông là 

cá nhân hoặc tổ chức đề cử 

http://www.hoasengroup.vn/


Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN 
Số 09, Đại lộ Thống Nhất, KCN Sóng Thần II, P. Dĩ An, Tx. Dĩ An, T. Bình Dương. 

ĐT:  (028) 39 990 111 - Fax: (028) 38 296 154 - Website: www.hoasengroup.vn 

…………….., ngày ……. tháng …….năm …… 

PHIẾU ĐỀ CỬ 
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen 

Tôi tên là: .................................................... Quốc tịch: ................................................  

Ngày tháng năm sinh:  .................................................. Giới tính: ................................  

CMND/Hộ chiếu:  ...................... Ngày cấp: .................. Nơi cấp: .................................  

Địa chỉ thường trú: ........................................................................................................  

Số điện thoại liên lạc: ....................................................................................................  

Hiện đang là cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen, nắm 

giữ…………..…..cổ phần, chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thời hạn sở hữu cổ phần:….………. tháng. 

Xin thông báo về việc tự đề cử Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 

2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên niên độ tài chính 2017 – 2018. 

Trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch và Bản cam kết của ứng viên; 

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng viên và 

bằng cấp chuyên môn (nếu có); 

- Bản sao kê chứng khoán HSG do (nhóm) cổ đông 

tham gia đề cử sở hữu liên tục ít nhất 06 tháng (tính từ 

ngày chốt danh sách trở về trước) và có đóng dấu xác 

nhận của Công ty chứng khoán. 

Ứng viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

  

Mẫu 3: Dành cho cổ đông là  

cá nhân tự đề cử 

http://www.hoasengroup.vn/


Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

LÝ LỊCH ỨNG VIÊN 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Đưa thông tin ứng viên tại ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018) 

 Họ và tên 

Giới tính 

Ngày tháng năm sinh 

CMND/Hộ chiếu 

Nơi sinh 

Quốc tịch 

:  .......................................................................  

:  .......................................................................  

:  .......................................................................  

:  .............. Ngày cấp: ................ Nơi cấp: .........  

:  .......................................................................  

:  .......................................................................  

Dân tộc :  ........................................................................  

Quê quán :  ........................................................................  

Địa chỉ thường trú                          :  ........................................................................  

Điện thoại liên lạc :  ........................................................................  

Trình độ văn hóa  :  ........................................................................  

Trình độ chuyên môn                      :  ........................................................................  

Quá trình công tác:  

- Từ năm…………..- năm……… :  ........................................................................  

- Từ năm…………..- năm……… :  ........................................................................  

- Từ năm…………..- nay :  ........................................................................  

Số cổ phần nắm giữ                        :  ........................................................... cổ phần  

- Sở hữu cá nhân                     :  ........................................................... cổ phần  

- Đại diện sở hữu  :  ........................................................... cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật :  ........................................................................  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty :  ........................................................................  

Các khoản nợ đối với Công ty :  ........................................................................  

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:   

Stt Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 

1    

2    

Ảnh 4x6 



Ghi chú: Cổ đông/Nhóm cổ đông vui lòng nộp hồ sơ  đề cử trước 17 giờ 30 phút, thứ Hai – ngày 25/12/2017 theo địa chỉ sau: 

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên NĐTC 2017 – 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen – Tầng 15 Tòa  nhà Vietcombank, 

số 05 Công trường Mê Linh, phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, Việt Nam.  

Stt Họ và tên Quan hệ Số cổ phần nắm giữ 

3    

4    

5    

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 

4 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán. 

 ……………, ngày …… tháng …… năm ……… 

Người lập 

 


