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THƯ ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ III (2012 – 2017)  

Kính gửi :  Ban Tổ Chức Đại Hội cổ đông nhiệm kỳ III (2012 – 2017) 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) 

Tôi tên : …………………………………………………………………………………… 

Đang đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết : …………………………..cổ phần của Công Ty, tương 
ứng …………% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành; 

Trong đó :  

- Số cổ phần sở hữu : ……………………..cổ phần ; 

- Số cổ phần được ủy quyền (Mẫu 3) : …………………….cổ phần . 

Tôi tự xét phù hợp và đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh Nghiệp và trong Điều Lệ công ty . 
Tôi đề nghị được tham gia ứng cử vị trí thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III (2012 – 2017) . 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm : 

1/ Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT.  

2/ Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai. 

3/ Bản sao có công chứng : 

- CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài). 

- Hộ Khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn). 

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn. 

4/ Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử). 

5/ Hồ sơ khác . 

Nếu trúng cử , tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và điều lệ  của  
Công Ty CP DP Cagipharm   

Trân trọng .  

 

……….., ngày……. Tháng ……….năm 2016 

Ứng cử viên (ký và ghi rõ họ tên ) 

 



 

SƠ YẾU LÝ LỊCH   

 

 

1. Họ và tên  :  

2. Giới tính : 

3. Ngày sinh: 

4. Quốc Tịch: 

5. CMND số /ngày cấp/ nơi cấp :  

6. Địa chỉ thường trú : 

7. Số điện thoại liên lạc : 

8. Trình độ văn hóa: 

9. Trình độ chuyên môn: 

10. Quá trình công tác 

11. Chức vụ công tác hiện nay: 

12. Tổng số cổ phiếu nắm giữ và được ủy quyền :  

Tôi xin xác nhận lời khai trên là đúng sự thật . Nếu sai , tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật .  

……….., ngày……. Tháng ……….năm 2016 

Người khai (ký và ghi rõ họ tên) 
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GIẤY ỦY QUYỀN   

Đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT NK III (2012 – 2017) Công ty CP DP Cần Giờ (Cagipharm) 

Kính gửi :  Ban Tổ Chức Đại Hội cổ đông nhiệm kỳ III (2012 – 2017) 

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm) 

Tôi tên : …………………………………………………………………………………………………….. 

Giấy CMND số  (1): ……….. ……cấp ngày………………..tại ……………………..……………………….. 

Địa chỉ thường trú (2):  ……………………………………………………………..………………………….. 

Số cổ phiếu nắm giữ (mệnh giá 10.000đ/CP): …………………………………………………………….. 

Mã số CĐ : (nếu có)………………………………………………………… 

Tôi đồng ý ủy quyền cho :  

Ông/ Bà : ……………………………………………………………………………………………………. 

Mã số CĐ (nếu có): …………………………………………………………………………………….. 

Giấy CMND số : ……….. ……cấp ngày………………..tại ……………………..……………………….. 

Được đại diện …………………..cổ phiếu mà tôi sở hữu để tham gi đề cử / ứng cử bầu thành viên HĐQT  
nhiệm Kỳ III ( 2012 – 2017)  Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Cần Giờ (Cagipharm). 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện 
hành của Pháp Luật và Điều Lệ Công Ty.  

……….., ngày……. Tháng ……….năm 2016 

Người được ủy quyền        Người  ủy quyền (4) 

 

(ký và ghi rõ họ tên)       (ký và ghi rõ họ tên)  

Ghi chú :  

- Nếu cổ đông là pháp nhân , các khoản (1), (2) và (3) sẽ ghi như sau : 

- (1) Số Giấy Phép Kinh Doanh 

- (2) Địa chỉ trụ sở chính. 

- (3) Thủ trưởng đơn vị ký tên, đóng đâu (không được ủy quyền hoặc ký thay). 

- Bản sao Giấy Ủy Quyền phải được gửi trước cho Ban Tổ Chức trước 16g ngày 25/02/2016 

- Người được ủy quyền khi đi tham gia Đại Hội cần mang theo CMND, tài liệu dự họp và giấy Ủy 
quyền bản chính.  

           Mẫu 3 



 

 

 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN ĐỀ CỬ / ỨNG CỬ 

CHO ÔNG/ BÀ ------------------------------ 

(Kèm theo giấy ủy quyền ứng cử Thành Viên HĐQT) 

STT Họ và Tên   Mã Số CĐ Số CMND  Số CP nắm giữ  Ký tên  
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