
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ 

PHẦN XI MĂNG BỈM SƠN 

Tên tổ chức/cá nhân:  ............  .......................  .......................  ....... ................ .......................  

CMND/ĐKKD số:  ...............  ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp: .......................  

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

Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ: .......................  ....................... 

 .............................................. ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................  .......................  .......................  .......................  

 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần xi măng Bỉm 

Sơn cho tôi được đề cử: 

 

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

CMTND/ĐKKD số:  .......... ... ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp: .......................  

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

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

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: .................  .......................  ...................... ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................  .......................  .......................  .......................  

 

Làm ứng cử viên tham gia vào.................................................. Công ty Cổ phần xi măng Bỉm 

Sơn nhiệm kỳ năm 2016-2020 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

23/4/2018. 

Trân trọng cảm ơn! 

               ............., ngày ...... tháng ...... năm 2018 

 CỔ ĐÔNG 
                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  

 

 

 

 

 

Ghi chú:  
Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2018 về địa chỉ: Công ty Cổ phần xi 

măng Bỉm Sơn, Địa chỉ: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Thanh Hóa, Số điện thoại: 0237 3 824 242. 


