
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------o0o---------- 
 

ĐƠN ỨNG CỬ 
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG VICEM HOÀNG MAI 

 
Kính gửi :  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 

Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 
 

 
Tên tôi là :........................................................................................................................... 
CMTND 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 : ............................................... đồng. 

liên tục 06 tháng tính đến ngày 23/02/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát 
Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai nhiệm kỳ 2018- 2023 trong kỳ Đại hội cổ 
đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 4 năm 2018. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực 
và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 
 
Trân trọng cảm ơn ! 
 

...................., ngày ... tháng ..   . năm 2018  
 
                                                                                                    CỔ ĐÔNG 
 

 

 

 

 

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc ứng cử tới: 
Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An 
Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648 
Thời gian: trước 17 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018. 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
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ĐƠN ĐỀ CỬ 
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN MĂNG VICEM HOÀNG MAI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kính gửi :  Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 

 

Tên tôi/ chúng tôi là :........................................................................................................ 
CMTND số : ........................ Ngày cấp ..................... Nơi cấp ......................................... 
Địa chỉ thường trú : ........................................................................................................... 
Hiện đang sở hữu : ........................... cổ phần (Bằng chữ : ................................................ 
..........................................................................................................................................)  
Tương ứng với tổng mệnh giá : ................................. đồng 

liên tục 06 tháng tính đến ngày 23/02/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội) 

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi/chúng tôi được đề cử : 

Ông (Bà) :………………………………………………………………………………… 
CMTND 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 : ................................. đồng 

Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 
nhiệm kỳ 2018- 2023 trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào 
ngày 24 tháng 4 năm 2018. 
Trân trọng cảm ơn ! 

...................., ngày ... tháng ... năm 2018  
 
                                                                                                  CỔ ĐÔNG 
 
 

 

 

 

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới: 
Ban tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018  - Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai 
Địa chỉ: Khối 7, Phường Quỳnh Thiện, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An 
Điện thoại: (0238) 3 866170 Fax: (0238) 3866 648 
Thời gian: trước 17 giờ 00 phút, ngày 23/4/2018. 


