CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG
Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG
Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .......... ............................................ .................................................
CMND/Hộ chiếu số: ..............................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ..........................
Địa chỉ: ............... .................. .......................................................................................................
Hiện đang sở hữu: .................. cổ phần (Bằng chữ: ............ .. ....................... ...............................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ...... .................... ... ....................... ................................
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành
viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty Cổ
phần Cao su Bình Dương và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban
Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương.
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương cho tôi được ứng cử
thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su
Bình Dương, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển
của Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương.
Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này.
............., ngày ...... tháng .... năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày 05/04/2017 theo
địa chỉ sau: Công ty cổ phần Cao su Bình Dương, ấp Ông Thanh, xã Cây Trường, huyện Bàu
Bàng, tỉnh Bình Dương.
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ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG
Kính gửi : BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÌNH DƯƠNG
Tôi/chúng tối tên là (tổ chức/cá nhân): ..................................................................................
CMND/ĐKKD số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ..........................
Địa chỉ: ............... .................. .................................................................................................
Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: ............... .. ....................... .........................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ...... ....................... ....................... ..........................
Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm thành
viên Ban Kiểm soát tại Quy chế bầu cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát, Điều lệ Công ty Cổ
phần Cao su Bình Dương và Luật Doanh nghiệp, tôi/tổ chức chúng tôi có đủ điều kiện đề cử ứng
viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương.
Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bình Dương cho tôi/tổ chức
chúng tôi được đề cử ứng cử viên tham gia làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao
su Bình Dương nhiệm kỳ 2015-2020. Cụ thể như sau:
Ông (Bà): ................................. ........................................................................................
CMND/ĐKKD số: ...........................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ..........................
Địa chỉ: ............... .................. .................................................................................................
Trình độ học vấn:................... ....................... Chuyên ngành:.... ................... ..........................
Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: ................. ....................... .........................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ...... ....................... ....................... ..........................
Tôi/tổ chức chúng tôi xin gửi kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên theo Đơn này.
Trân trọng cảm ơn!
............., ngày ...... tháng … năm 2017
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Xin lưu ý : Đơn này phải được gửi đến BTC Đại hội trước 16h30’ ngày 05/04/2017 theo
địa chỉ sau: Công ty cao su Cao su Bình Dương, ấp Ông Thanh, xã Cây Trường, huyện Bàu
Bàng, tỉnh Bình Dương.
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SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Ứng cử viên BKS)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Họ và tên: ...............................................................................................................
Giới tính:
Ngày sinh: ...............................................................................................................
Quốc tịch: ...............................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu:………………………… ngày cấp ...... ................................
Nơi cấp .............................................. ................................... ................................
Địa chỉ thường trú:..................................................................................................
Điện thoại liên lạc:..................................................................................................
Trình độ văn hóa:....................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ............................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................

10. Quá trình công tác: .................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
* ..............................................................................................................................
11. Chức vụ và nơi công tác hiện tại: ...........................................................................
12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc nắm giữ liên tục đến ngày 20/3/2017:
............................ cổ phiếu.
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Ngày ……… tháng …… năm 2017,
Người khai

