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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ TƯ VẤN THIẾT KẾ 30-4
Hôm nay, ngày …./…./2019, vào hồi…. giờ…phút tại…………………….;
chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng và Tư vấn Thiết kế 30-4
nắm giữ …………. cổ phần liên tục trong 06 tháng tính đến thời điểm 12/06/2019,
chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách
dưới đây:
Họ và tên

Số CMND/Thẻ
căn cước CD

Địa chỉ liên lạc

Số cổ phần
sở hữu

Ký tên

Cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .... . .…………….Ngày cấp: ..................................
Nơi cấp: ............................................... ....................................... ....................................
Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: ..... ....................................... ....................................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................................................
Trình độ văn hóa: .................................. .. ..........................................................................
Trình độ chuyên môn: ......................... ............................................................................
Hiện đang sở hữu: .................. .. cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng 30-4
(Bằng chữ: ............................ .. ......................................................................................... )
Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .............................................................................
Là ứng viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công ty Cổ
phần Cơ khí và Xây dựng 30-4.
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): ..........................................................................................................................
CMND/ Thẻ căn cước công dân số: .... . .…………….Ngày cấp: ..................................
Nơi cấp: ............................................... ....................................... ....................................

Nơi ở đăng ký hộ khẩu thường trú: ..... ....................................... ....................................
Nơi ở hiện nay: ..................................................................................................................
Trình độ văn hóa: .................................. .. ..........................................................................
Trình độ chuyên môn: ......................... ............................................................................
Hiện đang sở hữu: .................. .. cổ phần Công ty Cổ phần Cơ khí và Xây dựng 30-4
(Bằng chữ: ............................ .. ......................................................................................... )
Tương ứng với tổng mệnh giá (đồng): .............................................................................
Là đại diện nhóm cổ đông chúng tôi thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về
việc tham gia đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cơ
khí và Xây dựng 30-4.
Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản như sau, đã được tất cả các cổ đông có tên
trong danh sách nêu trên nhất trí thông qua.
……., ngày …. tháng …. năm 2019
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

