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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

Kính gửi:  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

                       CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC  

 

Tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập họp thành nhóm cổ đông nắm 

giữ……………………cổ phiếu TDH, chiếm tỷ lệ…..........% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính từ 

ngày chốt danh sách 25/02/2016 về trước, bao gồm: 

STT Tên cổ đông Mã CĐ Địa chỉ 
Sổ CP 

sở hữu 

Tỷ lệ sở hữu 

(%)  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Tổng cộng   

Sau khi nghiên cứu quy định về ứng cử/đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2015 – 2020 của Công ty Cổ Phần Phát Triển Nhà Thủ Đức, chúng tôi nhất trí đề cử đại diện tham 

gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015-2020  như sau: 
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1. Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định, tôi/ chúng tôi tự nguyện đề cử 

người có tên dưới đây để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Phát 

triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ (2015 – 2020): 

(Số lượng ứng viên được đề cử tùy thuộc tỷ lệ cổ phần nhóm đại diện sở hữu) 

1. Ông/Bà:  ................................................................................................................................... 

Ngày sinh: ................................................Quốc tịch .................................................................... 

Số CMND:  ..............................................Ngày cấp  ....................... Nơi cấp:  ............................ 

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

Điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................................... 

 

2. Ông/Bà:  ................................................................................................................................... 

Ngày sinh: ................................................Quốc tịch .................................................................... 

Số CMND:  ..............................................Ngày cấp  ....................... Nơi cấp:  ............................ 

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

Điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................................... 

 

3. Ông/Bà:  ................................................................................................................................... 

Ngày sinh: ................................................Quốc tịch .................................................................... 

Số CMND:  ..............................................Ngày cấp  ....................... Nơi cấp:  ............................ 

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

Điện thoại liên lạc:  ...................................................................................................................... 

 

2.     Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo Quy chế ứng cử, đề cử bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thủ Đức. 

3.  Chúng tôi cam kết các nội dung của thông báo này là hoàn toàn chính xác, việc tôi/chúng tôi 

tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên trên đây dựa trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện 

và đầy đủ thẩm quyền để đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Phát triển nhà Thủ Đức nhiệm kỳ 2015 – 2020, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ 

công ty. 

4.  Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với ông/bà 

..................................................,số điện thoại: .............................................là cổ đông/ đại diện 

cho nhóm cổ đông. 

Trân trọng!  
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Hồ sơ gửi kèm: 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên (theo mẫu 

công ty) 

- Bản sao công chứng CMND/hộ chiếu 

của các ứng viên. 

- Giấy xác nhận sở hữu chứng khoán 

TDH liên tục ít nhất 06 tháng tính từ 

ngày 25/02/2016 trở về trước của cổ 

đông, nhóm cổ đông đề cử, có đóng 

dấu xác nhận của công ty chứng 

khoán 

- Hạn chót gửi hồ sơ ứng cử đề cử là 17h 

ngày 01/04/2016 

Địa điểm nhận hồ sơ: 

Văn phòng HĐQT – Công ty Cổ phần 

Phát triển nhà Thủ Đức 

3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, 

TPHCM 

Điện thoại: (84-8) 39 143 111  

Fax: (84-8) 39 143 222 

 

………........., ngày……tháng……năm 2016 

Cổ đông/Nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

............................................................................ 

 

 


