
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP 

 

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP, 

nắm giữ …………….....… cổ phần (bằng chữ…………………………………………………… 

……………………………………………………) chiếm ………% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam – CTCP trong thời hạn liên tục ít nhất 06 

(sáu) tháng, có tên trong danh sách dưới đây: 

TT Họ và tên 
Mã số 

cổ đông 

Số CMND/ Hộ chiếu/ 

Thẻ căn cước 
Số cổ phần nắm giữ 

1     

2     

… … … … … 

 Tổng số cổ phần    

Sau khi nghiên cứu dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2015-2020 của Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử Ông/ 

Bà có tên trong danh sách dưới đây tham gia ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2015-2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Hàng 

không Việt Nam - CTCP: 
 

TT Họ và tên 
Số CMND/ Hộ chiếu/ Thẻ căn 

cước, ngày cấp, nơi cấp 

Số cổ phần 

sở hữu 
Địa chỉ 

     

     

Đồng thời, chúng tôi thống nhất cử (áp dụng trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử): 

Ông/ Bà: ........................................................................................................................................  

Mã số cổ đông (nếu có):  ............. ................................................................................................. 

Giấy CMND1:……………………cấp ngày:………………tại:…………………… ..................  

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm 

kỳ 2015 – 2020 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 của Tổng Công ty Hàng không Việt 

Nam – CTCP theo đúng Quy chế bầu cử. 

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Tổng công ty. 

                   ...........ngày … tháng … năm 2016 

  (Các) Cổ đông 

                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên)2 

                                                 
1 Nếu cổ đông là pháp nhân thì ghi số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 
2 Nếu cổ đông là pháp nhân thì người đại diện pháp luật ký tên đóng dấu (không được ủy quyền hoặc ký thay) 


