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BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH VÀ THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 

NHIỆM KỲ 2015 – 2020 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành 

phố Hồ Chí Minh; 

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường 

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

 

Hôm nay, ngày..../...../2019, tại ............................................................, chúng tôi là những cổ đông 

của Công ty cổ phần Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhau nắm giữ 

..................cổ phần (bằng chữ: .............................................................................. cổ phần), chiếm tỷ lệ 

........% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:                                                                                           

STT 
Tên 

Cổ đông  

CMND/CCCD/HỘ 

CHIẾU/ĐKDN 
Địa chỉ  

Số CP  

sở hữu 

(*) 

Ký và ghi 

rõ họ tên 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

 Tổng cộng     

(*) Số cổ phiếu sở hữu liên tục 06 tháng tính đến ngày chốt danh sách.  

Chúng tôi cùng nhất trí cử: 

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

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

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

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào 

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần  Sách và Thiết bị Trường học thành phố Hồ Chí Minh  nhiệm 

kỳ 2015-2020. 

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị: 

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). 
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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) 

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)  

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ...... /..../........... tại ........................................................... 

.................................................................................................................................................................. 

………….., ngày ...... tháng ...... năm 2019 

(Người được đề cử đại diện nhóm) 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 


