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 CÔNG TY CỔ PHẦN TIE 
262A NKKN, P8, Q3, Tp.HCM 
Tel: 028.38330855   Fax: 028.38332754 

http://www.tiegroup.vn 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

ĐƠN ỨNG CỬ 

V/v Tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE 

Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) 

 

 Kính gửi :   

   - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE; 

  - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 

 

1. Thông tin người tự ứng cử: 

- Họ và Tên: ........................................................ Quốc tịch: .........................................................  

- Ngày sinh: ......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

- CMND/CCCD số: .......................................................................................................................  

- Ngày cấp: .......................................................... Nơi cấp: ............................................................  

- Địa chỉ thường trú: ...........................................  

- Địa chỉ tạm trú: .................................................  

- Điện thoại: ........................................................ Email:................................................................  

- Trình độ học vấn:.............................................. Chuyên môn:.....................................................  

- Hiện đang đại diện sở hữu: ............................... cổ phần (bằng chữ: ........................................... ) 

- Tỷ lệ cổ phần sở hữu/tổng số cổ phần theo điều lệ công ty là: ...................................................  

- Tổ chức ủy quyền đại diện sở hữu: .............................................................................................  

- Địa chỉ: ........................................................................................................................................  

- Mã số doanh nghiệp: 

- Người đại diện theo pháp luật: ...................................................... Chức vụ: ..............................  

 

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, tôi xin ứng cử tham 

gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) được bầu cử trong kỳ 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. 

 

2. Hồ sơ kèm theo: 

- Sơ yếu lý lịch của người tự ứng cử theo mẫu quy định của Công ty cổ phần TIE (bản 

chính); 
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- Bản sao có công chứng/thị thực CMND/CCCD của người tự ứng cử; 

- Bản sao có công chứng/thị thực văn bằng thể hiện trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; 

- Văn bản xác nhận của Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc tổ chức ủy quyền sở hữu số 

cổ phần đủ điều kiện ứng cử trong thời hạn 06 tháng liên tục; 

- Giấy tờ, văn bản khác (nếu có); 

 

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để được bầu chọn tham gia thành viên Ban Kiểm soát 

theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng 

thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo. 

 

Kính mong Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 

TIE xem xét. 

 

Trân trọng./. 

 

 

…………………, ngày … tháng … năm 2020 
XÁC NHẬN CỦA TỔ CHỨC ỦY QUYỀN 

ĐẠI DIỆN QUẢN LÝ PHẦN VỐN GÓP 

(Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và 

con dấu xác nhận của tổ chức) 

Ứng cử viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

…………………………………………………………… 
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Tel: 028.38330855Fax: 028.38332754 
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ĐƠN ĐỀ CỬ 

Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE 

Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) 

 

 Kính gửi :   

   - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE; 

  - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
 

Tôi/ Chúng tôi là cổ đông/ đại diện nhóm cổ đông Công ty cổ phần TIE nắm giữ ……… cổ 

phần trong thời gian liên tục 6 tháng, chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  

 

Họ và Tên: .......................................................... Quốc tịch: .........................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD số: .........................................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  

Nơi ở: .................................................................  

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:……………………………cổ phần của Công ty cổ phần 

TIE 

Lưu ý: Trong trường hợp là nhóm cổ đông thì đính kèm Văn bản thoả thuận thành lập nhóm 

cổ đông theo mẫu đính kèm  

Sau khi nghiên cứu Luật Doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty và tài liệu Đại hội đồng 

cổ đông 2020 của Công ty cổ phần TIE 

 

Tôi/ Chúng tôi thống nhất cử: 

1. Ông/bà:  .........................................................  ..........................................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD số: .........................................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  ..........................................................................  

Nơi ở: .................................................................  ..........................................................................  

Trình độ học vấn:……………………………….Chuyên ngành……………………………….. 
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2. Ông/bà:  .........................................................  ..........................................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD số: .........................................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  ..........................................................................  

Nơi ở: .................................................................  ..........................................................................  

Trình độ học vấn:……………………………….Chuyên ngành……………………………….. 

 

Làm ứng cử viên của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Đại hội 

đồng cổ đông thường niên 2020 ngày 18/08/2020  

Hồ sơ kèm theo: 

1/ Sơ yếu lý lịch của người được đề cử theo mẫu quy định của Công ty cổ phần TIE (bản 

chính); 

2/ Bản sao có công chứng/thị thực CMND/CCCD của người được đề cử; 

3/ Bản sao có công chứng/thị thực văn bằng thể hiện trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ; 

4/ Văn bản thoả thuận thành lập nhóm cổ đông (trong trường hợp là nhóm cổ đông)  

6/ Giấy tờ, văn bản khác (nếu có); 

Tôi/ Nhóm cổ đông chúng tôi cam đoan người được đề cử nêu trên có đủ điều kiện để được 

bầu chọn tham gia thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE 

và quy định của pháp luật có liên quan. Đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung 

thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo. 

 

Kính mong Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần 

TIE xem xét. 

Trân trọng./. 

…………………, ngày … tháng … năm 2020 

 NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

 (Ký tên và ghi rõ họ tên) (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG 

Đề cử Ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE 

Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) 

 

 Kính gửi :   

   - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE; 

  - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020. 
 

Chúng tôi ký tên dưới đây bao gồm:  

 

1. Họ và Tên: ...................................................... Quốc tịch: .........................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD/ ĐKKD  số: ..........................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  ..........................................................................  

Nơi ở: .................................................................  ..........................................................................  

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:………………………cổ phần của Công ty cổ phần TIE 

2. Họ và Tên: ...................................................... Quốc tịch: .........................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD/ ĐKKD  số: ..........................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  ..........................................................................  

Nơi ở: .................................................................  ..........................................................................  

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:………………………cổ phần của Công ty cổ phần TIE 

2. Họ và Tên: ...................................................... Quốc tịch: .........................................................  

Ngày sinh: .......................................................... Nơi sinh: ...........................................................  

CMND/CCCD/ ĐKKD  số: ..........................................................................................................  

Ngày cấp: ........................................................... Nơi cấp: ............................................................  

Địa chỉ thường trú: .............................................  ..........................................................................  

Nơi ở: .................................................................  ..........................................................................  

Hiện đang sở hữu và đại diện sở hữu:……………………………cổ phần của Công ty cổ phần 

TIE 
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Tổng số cổ phần của nhóm là: ………………………  cổ phần, tương đương ……………. vốn 

điều lệ. 

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phầnTIE  với……………………… 

…………………………………………………………………. làm đại diện của nhóm. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm vê việc thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ 

nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Bản Điều lệ của công ty 

 

Biên bản này được lập vào lúc ……………….. giờ ngày …………. tháng ………. năm 2020 

 

 

Chữ ký của các cổ đông thành lập nhóm           Chữ ký người đại diện nhóm 

    (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)                                  (Ký tên, ghi rõ họ tên và đóng dấu)  

 

  

 

 

 


