CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - TƯ KINH DOANH NHÀ

Chúng tôi/ Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đại diện cho
.................... cổ phần ITC, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu
tư - Kinh doanh nhà (Danh sách đính kèm ở trang sau và giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên
tục từ 6 tháng trở lên) đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho chúng tôi/Tôi
được đề cử:
Ông/Bà ....................................................................................................... ..…………………
CMND/HC số: ............................. Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ................................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
Trình độ học vấn: .................................................Chuyên ngành : ...........................................
Hiện đang sở hữu: .......... cổ phần ITC
Tương ứng với tổng mệnh giá là : ................................................................................... đồng.
Làm ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh
doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021
Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....................., ngày
tháng 04 năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
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Tổng số
cổ phần
sở hữu

Ký tên
xác nhận
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ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - TƯ KINH DOANH NHÀ
Tôi tên là: ……………………………………………..… .............
CMND/HC số: ..................................Ngày cấp: ..............................Nơi cấp: .....................................
Địa chỉ thường trú: ................................................................................................................................
Trình độ học vấn: ......................................................Chuyên ngành : ................................................

Hiện đang sở hữu: ...... …cổ phần ITC
Tương ứng với tổng mệnh giá là : ................................................................................... đồng.
Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho tôi được ứng cử thành viên Hội
đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn./.
......................., ngày
tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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ĐƠN ĐỀ CỬ
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - TƯ KINH DOANH NHÀ

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà đại diện cho
.................... cổ phần, tương đương với ..........% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh nhà (Danh sách đính kèm ở trang sau và giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục
từ 6 tháng trở lên) đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho chúng tôi/Tôi
được đề cử:
Ông/Bà .....................................................................................................................................
CMND số: .................................... Ngày cấp: .......................... Nơi cấp: ................................
Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
Trình độ học vấn: .................................................Chuyên ngành: ............................................
Hiện đang sở hữu: ................. cổ phần ITC
Tương ứng với tổng mệnh giá là : ................................................................................... đồng.
Làm ứng cử viên tham gia ứng cử Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh
doanh nhà nhiệm kỳ 2021-2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được
tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.
Xin trân trọng cảm ơn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

......................, ngày
tháng 4 năm 2021
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỬNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KINH DOANH NHÀ
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ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH NHÀ
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU - TƯ KINH DOANH NHÀ
Tôi tên là: ……………………………………………………… …………………
CMND/HC số: ....................................... Ngày cấp : ................................. Nơi cấp : .......................................
Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................................................
Trình độ học vấn : ............................................................ Chuyên ngành : ......................................................

Hiện đang sở hữu : ..................... cổ phần ITC
Tương ứng với tổng mệnh giá là :................................................................................................đồng.
Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà cho tôi được ứng cử thành viên Ban kiểm soát
của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại kỳ Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 28 tháng 04 năm 2021.
Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và
tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn./.
............................., ngày
tháng 04 năm 2021
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)
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SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA ỨNG CỬ VÀO HĐQT/BKS
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – KINH DOANH NHÀ
NHIỆM KỲ 2021-2026
`

-

Họ và tên: ……………………………………………………………………
Số CMND/CCCD/hộ chiếu:
…………… cấp ngày: …………. Tại:
……………..
Giới tính: ……………………
Ngày sinh: ………………….
Nơi sinh: ……………………………………
Quốc tịch: ………………….
Dân tộc: …………………………………
Quê quán: …………………………………………………………………….
Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………….
Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………
Trình độ học vấn: …………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn: ………………………………………………………..
Quá trình công tác: …………………………………………………………..
Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua)
Từ tháng ………đến tháng …..

- Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay: ………………………………………….
- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: ……………………………
- Số cổ phần ITC nắm giữ: ……..
cổ phần
- Tổng số cổ phần ITC của nhóm cổ đông nắm giữ: ……..cổ phần
- Hành vi vi phạm pháp luật: ………………………………………………….
- Quyền lợi mâu thuẫn với lợi ích Công ty: …………………………………..
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai sót tôi xin chịu
trách nhiệm trước pháp luật.
XÁC NHẬN CỦA ĐỊA
PHƯƠNG/ ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
(ký tên, đóng dấu)

Tp. HCM, ngày tháng 04 năm 2021
NGƯỜI KHAI

