CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…….…………, ngày …... tháng ….. năm 2021

ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN
THAM GIA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
***
Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
Cổ đông (đại diện nhóm cổ đông):………………………………………………………….
Mã số cổ đông:……………………………………………………………………………...
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN/MSNĐTNN:…………………………..........
Ngày cấp:……………… Nơi cấp:…………………………………………………………
Địa chỉ liên lạc/địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại:………………………… Email:………………………………………………
Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
ngày 18/03/2022): …………………………. cổ phần, chiếm tỉ lệ …………% vốn điều lệ
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”).
Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc đề
cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT; tôi/chúng tôi đồng ý đề cử (các) cá nhân
có tên dưới đây làm ứng viên để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu
tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

STT
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Họ và tên ứng viên

Ghi chú

…………………………………………………….

……………………….

…………………………………………………….

……………………….

…………………………………………………….

………………………
………

…………………………………………………….
…

…………………………………………………….

……………………….

…………………………………………………….

……………………….
1

Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và các hồ sơ khác của (các) ứng viên theo
Thông báo của HHV.
Tôi/Chúng tôi cam kết (các) cá nhân có tên trong danh sách ứng viên đề cử nêu trên đáp
ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ HHV để
được bầu vào thành viên HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
Tôi/Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để đề cử ứng viên bầu vào thành viên
HĐQT và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề
cử này.
Trân trọng./.
CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…..…………, ngày …... tháng ….. năm 2022

ỨNG CỬ ỨNG VIÊN
BẦU VÀO THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐÈO CẢ
***
Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông
- Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả.
Tôi tên là:……………………………………………………………………………....
Mã số cổ đông:…………………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSNĐTNN:…………………………………………….
………………. Ngày cấp:……………… Nơi cấp:……………………………………
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………………………..
Điện thoại:…………………………… Email:…………………………………………
Trình độ chuyên môn:…………………………………………………………………..
Tổng số cổ phần sở hữu (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
ngày 18/03/2022): ……………………….. cổ phần, chiếm tỉ lệ …………% vốn điều lệ
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (“Công ty”/“HHV”).
Căn cứ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2022 và Thông báo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty về việc
đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào thành viên HĐQT; tôi tự nhận thấy đủ tiêu chuẩn và
điều kiện để ứng cử ứng viên bầu vào thành viên HĐQT của Công ty. Do đó, đề nghị
Công ty xem xét để tôi tham gia ứng cử để bầu vào thành viên HĐQT Công ty.
Gửi kèm theo Sơ yếu lý lịch (theo mẫu) và các hồ sơ khác của ứng viên theo Thông
báo của HĐQT Công ty.
Tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện để ứng cử tham gia vào thành viên HĐQT và chịu
hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc tự ứng cử này.
Trân trọng./.
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(ẢNH CHÂN DUNG
ỨNG VIÊN)

SƠ YẾU LÝ LỊCH
(Dùng cho ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT Công
ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả - HHV)

I. THÔNG TIN ỨNG VIÊN
Họ và tên:

……………………………………………………………

Giới tính:

……………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:

……………………………………………………………

Nơi sinh

……………………………………………………………

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

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

Quốc tịch:

……………………………………………………………

Địa chỉ thường trú:

……………………………………………………………

Số điện thoại liên lạc:

……………………………………………………………

Trình độ chuyên môn:

……………………………………………………………

II.

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
Thời gian

Chức vụ, đơn vị công tác

Ghi chú

…………………..

………………………………………………………… ….……….

…………………..

………………………………………………………… …………..

…………………..

………………………………………………………… …………..

…………………..

………………………………………………………..

….……….

…………………..

………………………………………………………..

…………..

…………………..

………………………………………………………..

…………..

…………………..

………………………………………………………..

….……….

…………………..

………………………………………………………..

…………..

…………………..

………………………………………………………..

…………..

III. KÊ KHAI LỢI ÍCH LIÊN QUAN:
Thông tin cần công khai

Nội dung công khai

Đang làm việc/đã từng làm việc cho …………………………………………………
Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con …………………………………………………
của Công ty:
…………………………………………………
Có vợ, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi,
con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em …………………………………………………
ruột là cổ đông lớn của Công ty/ là …………………………………………………
người quản lý của Công ty hoặc công …………………………………………………
ty con của Công ty:
Đã từng làm thành viên Hội đồng quản …………………………………………………
trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất
…………………………………………………
trong 05 năm liền trước thời điểm kê
…………………………………………………
khai:
Số cổ phiếu HHV đang nắm giữ (trực …………………………………………………
tiếp hoặc gián tiếp, tỷ lệ nắm giữ cụ …………………………………………………
thể:
…………………………………………………
…………………………………………………
Các khoản nợ đối với Công ty:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Lợi ích liên quan đối với Công ty:

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

…………………………………………………
…………………………………………………

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật và chịu trách
nhiệm về những nội dung trên./.
………, ngày …….. tháng ….. năm…….
Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

