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ĐƠN ỨNG CỬ 
THÀNH VIÊN HĐQT/BKS 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 
  

 Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN  

 

Tôi tên là: ....................................................................................................................................... 

CMND số: ................................ Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: ........................................... 

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

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

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

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... cổ phần)  

và đại diện sở hữu: .............................................. cổ phần  

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... cổ phần)  

của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận.  

Đề nghị Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận cho tôi được ứng cử thành viên 
…………………… của Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (nhiệm kỳ 2017 – 
2022) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 27 tháng 04 năm 
2017.  

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên……………………….., tôi sẽ thực hiện 
nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty và đem hết năng lực, 
tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.  

Tôi xin cam kết số cổ phần nêu trên đã được cổ đông nắm giữ liên tục ít nhất 06 tháng tính đến 
thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (ngày 
04/04/2017).  

Trân trọng cảm ơn.  

 Cổ đông  
 (Ký, ghi rõ họ tên) 
  



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ VIÊN  
VÀO HĐQT/BAN KIỂM SOÁT CTCP VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

 
STT Tên cổ đông Số CMND/ĐKDN, 

ngày và nơi cấp
Địa chỉ Tổng số cổ 

phần sở hữu 
Ký xác nhận 

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

  Số: 
Ngày cấp: 
Nơi cấp:

   

Tổng   
 


