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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

(Áp dụng cho cổ đông) 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh. 

Họ tên cổ đông: .............................................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................Ngày cấp:.................Nơi cấp:...................       

Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .......................................................................................  

Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019): .................................................................................................  cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .............................................................................. (đồng) 

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019): ......................................................................  cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .............................................................................. (đồng) 

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho tôi 

đề cử: 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 
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3. Ông/Bà: .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 

chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

......., ngày...... tháng ....... năm …… 

Người đề cử 

                                                                                              (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015 - 2020 

(Áp dụng cho nhóm cổ đông) 

Kính gửi: Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh 

Người đại diện nhóm cổ đông: .....................................................................................................  

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:........................Ngày cấp:..............Nơi cấp: .....................       

(đính kèm danh sách nhóm cổ đông) 

Số lượng cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019) của nhóm cổ đông: ..................................................................  cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .............................................................................. (đồng) 

Số lượng cổ phần sở hữu liên tục 06 tháng (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019) của nhóm cổ đông: .......................................  cổ phần 

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .............................................................................. (đồng) 

Đề nghị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh cho 

chúng tôi đề cử: 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 
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3. Ông/Bà: .....................................................................................................................................  

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

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

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

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

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

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

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: .......................................................................... (đồng) 

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

học thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú. 

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên. 

- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có). 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 

chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019. 

................, ngày...... tháng ....... năm …… 

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử 

                                                                                                (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 
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DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐÍNH KÈM 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 

 

STT Họ và tên 
CMND/CCCD/ 

GĐKDN 

Địa chỉ 

thường trú 

Số lượng cổ phần 

sở hữu liên tục 06 tháng  

(tính đến ngày chốt DS) 

Chữ ký cổ đông/  

chữ ký, đóng dấu nếu 

là tổ chức 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

….      

….      

…..      

…..      

Tổng cộng     

 

 


