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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát 

 Công ty Cổ phần Đá Núi Nhỏ nhiệm kỳ 04 (2021-2026) 

 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ NÚI NHỎ 

 
Tên tổ chức/cá nhân:  ........  ..........................................  ..... ................ ...................... .... 
CMND/ĐKKD số:  ...........  ..... Ngày cấp:  ....................  ....... Nơi cấp: ..........................  
Địa chỉ: .............................  ..........................................  ....................  ..........................  
Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ: .............  ......................... ) 
Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................................  ....................  ..........................  
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần đầu của Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ 
cho tôi được đề cử: 
1. Ông (Bà):  .....................  ..........................................  ....................  ..........................  
CMND/ĐKSH số:  ......... ... ..... Ngày cấp:  ....................  ....... Nơi cấp: ..........................  
Địa chỉ thường trú: ............  ..........................................  ....................  ..........................  
Trình độ học vấn: ..............  .....................Chuyên ngành: ..................  ..........................  
Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: .........  ....................  ......................... ) 
Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................................  ....................  ..........................  
2. Ông (Bà):  .....................  ..........................................  ....................  ..........................  
CMND/ĐKSH số:  ......... ... ..... Ngày cấp:  ....................  ....... Nơi cấp: ..........................  
Địa chỉ thường trú: ............  ..........................................  ....................  ..........................  
Trình độ học vấn: ..............  .....................Chuyên ngành: ..................  ..........................  
Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: .........  ....................  ......................... ) 
Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................................  ....................  ..........................  
.......... 
Làm ứng cử viên tham gia vào.................................................. Công ty cổ phần Đá 
Núi Nhỏ nhiệm kỳ năm 2021 – 2026 được bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông 
ngày 24/04/2021. 
Trân trọng cảm ơn! 

               ............., ngày ...... tháng ...... năm 2021 

 CỔ ĐÔNG 

                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  

 

 

Ghi chú:  
 Chỉ có Cổ đông/Nhóm cổ đông đạt tỷ lệ tối thiểu 10% mới được đề cử theo quy định của Luật doanh 

nghiệp 

 Đơn đề cử phải được gửi đến Ban tổ chức Đại hội trước 16h00 ngày 20/4/2021 về địa chỉ:  

+  CÔNG TY CP ĐÁ NÚI NHỎ khu phố Bình Thung 2, P. Bình An, TP Dĩ An, Tỉnh Bình Dương 

+  Điện thoại: 02743 751515; Fax: 02743 751234 
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