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

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI  
NHIỆM KỲ 3, NĂM 2018 –2023 

Hôm nay, ngày …… tháng ….. năm 2018, tại ………………………………….     
, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Xi măng Vicem Hoàng Mai cùng 
nhau nắm giữ ………………………..……... cổ phần, chiếm ……………… % số cổ 
phần có quyền biểu quyết của Công ty liên tục trong thời gian hơn sáu (06) tháng tính 
đến ngày 23/2/2018 (ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội), có tên trong 
Danh sách dưới đây:  

Cổ đông  Số 
CMND/ĐKKD Địa chỉ  Số cổ phần 

sở hữu Ký tên 

         

         

         

…….          

  Tổng cộng ……….  

cùng nhất trí đề cử: 

1/ Ông/ bà: ………………………………………….     

CMTND số: …………. Ngày cấp: …../……./…………  Nơi cấp: ……………….  
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..  
Trình độ học vấn: ………………………………………………………………… 
Hiện đang sở hữu: ………………………………… cổ phần (Bằng chữ: 
…………………………………………..cổ phần) 
  

2/ Ông/ bà: ………………………………………….  
(trong trường hợp đề cử từ 02 người trở lên)    

CMTND số: …………. Ngày cấp: …../……./…………  Nơi cấp: ……………….  
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………..  
Trình độ học vấn: ………………………………………………………………… 
Hiện đang sở hữu: ………………………………… cổ phần (Bằng chữ: 
…………………………………………..cổ phần) 
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Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị 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.   

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 
Ông/bà ………………………………….. 

CMTND 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, ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hoàng 
Mai nhiệm kỳ 3, năm 2018-2023 trong kỳ đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 
được tổ chức vào ngày 24/4/2018. 

Biên bản này được lập vào lúc……… giờ …… phút, ngày ……../……../2018 tại 
…………    

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

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

1.   Ông, bà: …………………………………………. 

2.   Ông, bà: …………………………….……………. 

3.   Ông, bà: ……………………………….………… 

4.   Ông, bà: ………………………………………… 

5.    …. 

 


