CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
………………, ngày ….. tháng ….. năm 2020

ĐƠN ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ

Tên cổ đông: .................................................................................................................................................
GCNĐKDN/CMND số: ........................................ cấp ngày: .........................tại: ......................................
Địa chỉ: ..........................................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax:...........................E-mail:............................................................
-

 Cổ đông sở hữu: ………………cổ phần, tương đương ……. % tổng số cổ phần.

-

 Đại diện nhóm cổ đông sở hữu: …………………….cổ phần, tương đương ……..… % tổng số cổ

phần (Theo danh sách Cổ đông đính kèm).
Tôi/Chúng tôi ứng cử/đề cử đến Đại hội đồng cổ đông Công ty nhân sự tham gia ứng viên bầu thành viên
HĐQT độc lập như sau (ứng viên đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151
Luật Doanh nghiệp 2014)
Ông (Bà): ...........................................................................................................................................................
CMND/CCCD số: ......................................... Ngày cấp: .........................Nơi cấp: .............................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................................
Trình độ học vấn: .................................................... Chuyên ngành: ................................................................
Hiện đang sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu: ....................................................................................... cổ phần
(Bằng chữ: ........................................................................................................................................... cổ phần)
Làm ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Thế Giới Số tại Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 29 tháng 06 năm 2020.
Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện theo các quy định về quyền của cổ đông, các tiêu chuẩn thành
viên độc lập Hội đồng Quản trị tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thế Giới Số và Luật Doanh nghiệp.
Đính kèm là:
 Sơ yếu lý lịch ứng viên
 Danh sách cổ đông tham gia đề cử ứng viên bầu thành viên độc lập Hội đồng quản trị (trong trường hợp
nhóm Cổ đông đề cử).
Trân trọng cảm ơn.
Đại diện nhóm cổ đông đề cử
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM GIA ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI SỐ
Họ tên ứng cử viên: ..........................................................................................................................................
CMND/CCCD số: .......................................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ..........................................
Địa chỉ thường trú: ...........................................................................................................................................
Số
STT

Họ tên cổ đông

CMND/CCCD/ĐKDN,
ngày và nơi cấp

Tổng số cổ
Địa chỉ

phần sở

Ký xác nhận

hữu
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Tổng
Chiếm tỷ lệ

….……% vốn điều lệ

