
  

 

 

 

  
BIÊN BẢN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG 

 Về việc: Đề cử người ứng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  
của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền Giang 

 
Kính gửi:  Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 

 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014. 
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Tiền 

Giang đã được thông qua Đại hội cổ đông công ty lần 3 năm 2016 ngày 02 
tháng 02 năm 2016. 

Chúng tôi là những cổ đông có tên sau đây cùng nhau thành lập nhóm cổ đông hội đủ 
điều kiện sở hữu trên 10% vốn điều lệ công ty có quyền biểu quyết để đề cử người ứng 
cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP tư vấn xây dựng Tiền Giang 
trong cuộc họp ĐH CĐ thường niên năm 2016: 
 
Số
TT 

Tên cổ đông Mã số cổ 
đông 

Ngày ghi 
sổ cổ đông 

Số lượng 
cổ phần 

Chử ký của cổ 
đông 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

10      
 TỔNG CỘNG:     

 
 TỔNG CỘNG: ............. cổ phần có quyền biểu quyết. 
 
(Phải đạt trên 10% cổ phần có quyền biểu quyết và cứ 10% cổ phần có quyền biểu quyết thì 

được đề cử/ ứng cử 01 người ứng cử vào HĐQT và 01 người vào BKS). 

 
 
Qua thảo luận trong nhóm, chúng tôi nhất trí đề cử người ứng cử: 
 
A/- Vào Hội đồng quản trị: 
 
1. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  



 
2. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  
 
3. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  
 
 
B/- Vào Ban kiểm soát: 
 
1. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  
 
2. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  
 
3. Ông/Bà: ................................................................................  
CMND số: ................................ ngày cấp........................... nơi cấp: ........................ 
Trình độ học vấn: .................................................. Số cổ phần sở hữu: .................... 
Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................  
 
 Biên bản này đã được cả nhóm nhất trí thông qua. 
 Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Tư vấn xây dựng 
Tiền Giang 
 
     TP. Mỹ Tho, ngày ......... tháng ........ năm 2016. 
       ĐẠI DIỆN NHÓM 
       (Ký, ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
 

Ghi chú:  
  - Gửi đến công ty trước 15h ngày 01/02/2016. 
  - Biên bản này sẽ không hợp lệ nếu số lượng người ứng cử/ đề cử vào HĐQT và BKS của nhóm cổ đông vượt quá 
số lượng ứng cử viên HĐQT và BKS mà nhóm cổ đông được quyền đề cử/ ứng cử. 


