CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn nhiệm kỳ V(2019 – 2023)
Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
Tôi là ……………. đại diện nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông của Công ty PTS Sài Gòn sở hữu tối thiểu …. % tổng
số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên được quyền đề cử (đính kèm Biên bản họp nhóm cổ đông).
Sau khi nghiên cứu chi tiết, đầy đủ các điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, BKS trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ
phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn và các quy định của pháp luật. Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT Công ty như sau:
1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được ứng cử bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019 – 2023):

Chức danh đề cử
STT

Họ và tên ứng viên

Thành viên
HĐQT

Thành viên
BKS

Số, ngày, nơi cấp
CMND/Hộ chiếu

Địa chỉ thường trú

Trình độ
học vấn

1

2. Ứng viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định.

Chúng tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên và bản sao chứng thực CMND theo Thông báo này.
Tp. HCM, ngày … tháng … năm 2019
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2019

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
(Giới thiệu người vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty)
Hôm nay, ngày …/…/2019, vào lúc …. giờ, tại ……………………………………….
Chúng tôi cùng đứng tên dưới đây gồm … cổ đông, do Ông (Bà) …………………….
làm đại diện
STT

Tên cổ đông

Số ĐKSH

Mã cổ đông

SLCP sở
hữu

Ký tên

1
2
3
…..
TỔNG CỘNG
(Bằng chữ: …………………………………………………cp, tương đương:……………..%/VĐL)
Thống nhất và đồng ý đề cử:
Ông/Bà

:

CMND số

:

Cấp ngày

:

Tại:

Địa chỉ thường trú :
Vào danh sách bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019 – 2023) tại Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài
Gòn.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm
chỉnh các qui định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ công ty.
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CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ
PETROLIMEX SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ V(2019-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
Tôi tên là: ...................................................................................................................................
Ngày sinh: ................................................... Nơi sinh: ...............................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................
Điện thoại: .................................................. Email: ...................................................................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...................... Ngày cấp: .......................... Tại: ...........................
Trình độ học vấn: .......................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại: ......... cổ phần,
tương ứng với: ...... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành
viên HĐQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định
của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và
dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm
theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của PTS Sài Gòn
2. Hộ khẩu thường trụ/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
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Tp. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ V(2019-2023)
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN
Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn
Tôi tên là: ...................................................................................................................................
Ngày sinh: ................................................... Nơi sinh: ...............................................................
Địa chỉ thường trú: .....................................................................................................................
Điện thoại: .................................................. Email: ...................................................................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...................... Ngày cấp: .......................... Tại: ...........................
Trình độ học vấn: .......................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 6 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại: ......... cổ phần,
tương ứng với: ...... % vốn điều lệ của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Căn cứ quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành
viên BKS Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định
của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần vận tải và
dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm
theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử
thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ V(2019-2023) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn.
Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
4. Sơ yếu lý lịch theo mẫu của PTS Sài Gòn
5. Hộ khẩu thường trụ/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương.
6. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.
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BẢN TÓM TẮT LÝ LỊCH
(Dành cho ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

1- Họ và tên khai sinh:
2- Giới tính: Nữ
3- Ngày tháng năm sinh:
4- Nơi sinh:
5- Quốc tịch:
6- Dân tộc:
7- Quê quán:
8 - Số CMND/Số CCCD/hộ chiếu:

Nơi cấp:

Ngày cấp:

9- Địa chỉ liên lạc:
10- Số điện thoại liên hệ:
11- Trình độ văn hóa:
12- Trình độ chuyên môn:
13- Tên pháp nhân đề cử: (trường hợp là người đại diện phần vốn góp của cổ đông hoặc
thành viên góp vốn là pháp nhân)
- Địa chỉ pháp nhân:
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua:
15. Chức vụ công tác hiện nay:
16. Khen thưởng kỷ luật:
Tôi cam kết các thông tin trên là trung thực, chính xác và hợp lý. Tôi xin chịu hoàn toàn
trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ thông tin tại bản tóm tắt lý lịch này.
Tôi cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực và có trách nhiệm nếu được trúng
cử làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
…………., ngày …. tháng ….. năm 2019
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

