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

Socialist Republic of Viet Nam 
Independence - Freedom - Hapiness 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT 

Application of nomination candidate of Board of Directors/Ispection 
Committee 

 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011 

         CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT MAY ĐT – TM THÀNH CÔNG 

To: Organization Board of Annual General Shareholder Meeting in the year 2011 of Thanh 
Cong Textile Garment Investment Trading JSC. 

 
 
Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty cổ phần Dệt May ĐT - TM Thành Công, đại diện 

…………………… cổ phần, tương đương với ………….. % vốn điều lệ Công ty (theo danh sách đính 

kèm) 

We are/I am a shareholder of Thanh Cong Textile Garment Investment Trading JSC, hold amount 
………………………………… shares, equivalent to ………% of total charter capital of Thanh Cong (as 
the list attached). 
Sau khi nghiên cứu Thông báo của HĐQT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT/BKS Công ty cổ 

phần dệt may ĐT – TM Thành Công, đối chiếu với các tiêu chuẩn thành viên HĐQT/BKS và quyền 

đề cử, Chúng tôi/ Tôi đề cử: 

After considering the Announcement of the BoM regarding candidature, nomination additional 
members of the BoD/IC of Thanh Cong and comparison with standard members of the BoD/IC 
and the right to nominate, we / I nominate: 
Ông/ Bà/Mr/Mrs/Ms:  ................................................................................................................  
Số CMND/ID no. or Passport:  ..........  ................................................ Ngày cấp/Issued date:        

 ...................................................... Tại/Issued place: 

Địa chỉ thường trú/Permanent Residence:  ..................................................................................  

Điện thọai/Tel:  ............................... Fax:  ......................................... Email:  ..............................  

Trình độ văn hóa/Education Level: .............................................................................................  
Trình độ chuyên môn/Professional skill: ......................................................................................  
Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay/Position, working place: .........................................................  

Hiện đang sở hữu/Now hold the amount:  .................................................................... cổ 
phần/share 

Bằng chữ/In word:   ..................................................................................................................  

Tương ứng/Equipvalent to:  ................................................................... % vốn điều lệ Công 

ty/of total charter capital of Thanh Cong. 



Làm ứng viên tham gia (vui lòng đánh dấu  để chọn một trong hai nội dung dưới đây) 

 HĐQT của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công 

 BKS của Công ty cổ phần dệt may đầu tư thương mại Thành Công 

As a candidate for (please stick  to select one of two following option) 
 BoD member  of Thanh Cong 
 IC’s member  of Thanh Cong. 

  

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

(Place) ………….., (dd/mm/yyyy) …………………. 
NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ               CỔ ĐÔNG HOẶC ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 
        Candidate       Shareholder or representative incase group shareholder 
(Ký và ghi rõ họ tên)              (Ký và ghi rõ họ tên) 

(Signature, full name)         (Signature, full name) 


