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PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY 

Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội 
Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy; 
- Căn cứ Dự thảo Quy chế về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty 

CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025) trình ĐHĐCĐ thông qua. 
 
Hôm nay, ngày …… tháng 04 năm 2020, tôi là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty Cổ phần Đầu 
tư Năm Bảy Bảy (NBB) nắm giữ …………cổ phần (bằng chữ: ……………..cổ phần), chiếm tỷ lệ 
……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại NBB có tên trong danh sách sau: 
 

Stt Tên Cổ đông 
(hoặc Tên Công ty) 

Số CMND 
(hoặc Hộ 

chiếu, Giấy 
ĐKKD) 

Địa chỉ Số cổ phần 
sở hữu 

Ký tên, ghi rõ họ 
tên (đóng dấu, nếu 

là pháp nhân) 

      
 
 
 

 
Đề cử những ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu 
tư Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025) trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2019 
dự kiến được tổ chức vào ngày 28/04/2020 (hoặc một ngày khác trong trường hợp phải dời ngày 
ĐH để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh) như sau: 
 
Tham gia vào Hội đồng quản trị 

Ông/Bà    :  
Số CMND  :  
Địa chỉ thường trú :  
Trình độ học vấn :  
Số cổ phần đang sở hữu:  
                                     (bằng chữ:                                                  cổ phần) 
Ông/Bà   :  
Số Hộ chiếu  : 
Địa chỉ thường trú :  
Trình độ học vấn :  
Số cổ phần đại diện sở hữu:  
                                     (bằng chữ:                                                cổ phần) 

 
Tham gia vào Ban Kiểm soát 

Ông/Bà    :  
Số CMND  :  

MẪU 



Địa chỉ thường trú :  
Trình độ học vấn :  
Số cổ phần đang sở hữu:   
                                     (bằng chữ:                                              cổ phần) 

 
*Ghi chú:   
Đối với cổ đông pháp nhân: 
(1) Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu; 
(2) Trường hợp pháp nhân cử người đại diện phần vốn (đại diện theo ủy quyền), thì người đại 

diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện phần vốn theo quy định. 
Các hồ sơ đính kèm: 
(1) Bảng sao kê chứng khoán NBB mà cổ đông (nhóm cổ đông) đề cử ứng viên tham gia HĐQT, 

BKS sở hữu liên tục ít nhất sáu tháng kể từ ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 19/03/2020) về 
trước, có đóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán đối với chứng khoán đã lưu ký hoặc 
xác nhận của Chủ tịch HĐQT NBB đối với chứng khoán chưa lưu ký 

(2) Sơ yếu lý lịch và Đơn cam kết tuân thủ quy định hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty 
CPĐT Năm Bảy Bảy đối với người ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS.  

                       
 NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU KÝ TÊN 

 
 
 
 
 
 
 

  

 


