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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ 
THAM GIA H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

Kính gửi:  Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

 Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen  

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

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

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

Họ và tên Người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức: ............................................................  

Hiện là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen tại phụ lục 1, kèm điều lệ Công ty 

Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 07.02.2018 

Căn cứ điểm 2 điều 25, VII, điều lệ Công ty Cổ phần Công Viên Nước Đầm Sen ngày 07.02.2018 

Tôi/Chúng tôi đề nghị Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Công viên nước Đầm Sen 

cho Tôi/Chúng tôi: 

1. TỰ ỨNG CỬ VÀO:     � HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

2. ĐỀ CỬ CÁ NHÂN KHÁC VÀO:  � HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên người được đề cử:  .........................................................................................................................  

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

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

Hiện đang sở hữu:  ........................................................... cổ phần, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là ...........% 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

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

CỔ ĐÔNG 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 
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Hồ sơ đính kèm:  

1) Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 
2) Bản sao y công chứng CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu 

nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, 
trình độ chuyên môn. 

 
Quý Cổ đông lưu ý: 
- Quý cổ đông tích (dấu �) vào ô trống trước nội dung lựa chọn. 

- Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 
hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng mới được đề cử theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện 
hành của DSN. 

- Xác nhận chứng minh nắm giữ cổ phần liên tục trên 06 tháng. 

- Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 15/01/2020 về địa chỉ: 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN 
Địa chỉ: Số 03 Hòa Bình, Phường 03, Quận 11, TP. Hồ Chí Minh 
Điện thoại: 84-(028) 3858 8418  Fax: 84-(028) 3858 8419 


