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

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân) 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 

Tên cổ đông:  ...............................................................................................................................  

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

Giấy CMND/ĐKKD số:  .........................  Ngày cấp:  ..................  Nơi cấp:  ..........................   

Người đại diện:  ...........................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: …………………….  cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư LDG, đạt tỷ lệ 
.......... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền 
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ………………. cổ phần, đạt tỷ lệ .......... 
% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. 

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi ứng cử, đề cử các 
cá nhân sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư LDG: 

Ứng viên 1: 

 Họ tên ứng viên:  .............................................................................................................  

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ............  Ngày cấp:  ..................  Nơi cấp:  ..........................   

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

Ứng viên 2: 

 Họ tên ứng viên:  .............................................................................................................  

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ............  Ngày cấp:  ..................  Nơi cấp:  ..........................   

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

Kể từ ngày nộp Thông báo này, tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến 
ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định. 

Trân trọng. 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu; 
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 
- Danh sách người có liên quan. 

………, ngày ….tháng …..năm 2018 

Cổ đông 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 



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

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

THÔNG BÁO ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS 
(Dành cho nhóm cổ đông là tổ chức/cá nhân) 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG 

Nhóm cổ đông chúng tôi gồm các cổ đông sau đây: 

Cổ đông 1: ................................................................................................................................................................ 

 Tên cổ đông:  .............................................................................................................................................. 

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ....................... Ngày cấp:  .........................  Nơi cấp:  ...................................  

 Người đại diện:  .......................................................................................................................................... 

 Số lượng cổ phần:  ...................................................................................................................................... 

Cổ đông 2: ................................................................................................................................................................ 

 Tên cổ đông:  .............................................................................................................................................. 

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ....................... Ngày cấp:  .........................  Nơi cấp:  ...................................  

 Người đại diện:  .......................................................................................................................................... 

 Số lượng cổ phần:  ...................................................................................................................................... 

Cổ đông 3: ................................................................................................................................................................ 

 Tên cổ đông:  .............................................................................................................................................. 

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ....................... Ngày cấp:  .........................  Nơi cấp:  ...................................  

 Người đại diện:  .......................................................................................................................................... 

 Số lượng cổ phần:  ...................................................................................................................................... 

Nhóm cổ đông chúng tôi hiện đang sở hữu tổng số: …………………….  cổ phần tại Công ty Cổ phần Đầu tư 
LDG, đạt tỷ lệ .......... % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, số lượng cổ phần có quyền biểu 
quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng là ……………………. . cổ phần, đạt tỷ lệ .......... % trên tổng số 
cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG. 

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh doanh nghiệp và Điều lệ công ty, tôi/chúng tôi ứng cử, đề cử các cá nhân 
sau đây làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  Đầu tư LDG: 

Ứng viên 1:  ............................................................................................................................................................. 

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ....................... Ngày cấp:  .........................  Nơi cấp:  ...................................  

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

Ứng viên 2:  ............................................................................................................................................................. 

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

 Giấy CMND/ ĐKKD số:  ....................... Ngày cấp:  .........................  Nơi cấp:  ...................................  

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

 Hiện đang sở hữu: .......................................................................................................................... cổ phần 

 Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:  .............................................................................................. đồng 

Kể từ ngày nộp Thông báo này, chúng tôi cam kết sẽ giữ đúng số cổ phần sở hữu nêu trên cho đến ngày khai 
mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 theo đúng quy định. 

Trân trọng. 

Hồ sơ gửi kèm gồm: 

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu; 
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan; 
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 
- Danh sách người có liên quan. 

          ………, ngày…..tháng…..năm 2018 

Đại diện nhóm cổ đông  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 


