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ĐƠN ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP III PETROLIMEX 
 

             Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 

                             Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex  

 

Tên tôi là: ……………………………………………………………. …………………... 

Sinh ngày: …………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………….. 

Giấy CNĐKKD/CMND: …………………ngày cấp ………………tại ………………….. 

Số cổ phần sở hữu: …………………………………………………….………. Cổ phần. 

Số cổ phần được ủy quyền: …………………………………………………….. Cổ phần. 

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền là: …………………………………. Cổ phần. 

Tương đương với …………% vốn Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III petrolimex. 

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành, Quy chế tổ chức Đại hội và Điều lệ của 

Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, tôi xin được tham gia ứng cử vào thành viên Hội 

đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên ngày 12 Tháng 04 năm 2019. 

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành 

của pháp luật và Điều lệ của Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex, hoàn thành nhiệm vụ 

của thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần xây lắp III Petrolimex. 

Trân trọng! 

                                                                                   ………, ngày ……tháng……năm 2019 

                       ỨNG CỬ VIÊN 

Các hồ sơ đính kèm bao gồm:                                                    (ký và ghi rõ họ tên) 
- Sơ yếu lý lịch (có dán ảnh); 

- Danh sách người có liên quan đến ứng viên ; 

- Bản sao có công chứng các giấy tờ: 

CMND, bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa,chuyên môn. 

 


