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ĐƠN ĐÈ CỬ/ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP ĐT cảng Cái Lân
’ khóa III nhiệm kỳ 2018-2023
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Tên cô đông:................................................................................................................
Số cổ phần sở h ữ u :.............................. .............................................................c ổ phần
Trong đó:

+ số cổ phần trực tiếp sở h ữ u :..................................................................
+ Số cổ phần được ủy quyền sở h ữ u :.......................................................

Với quyền đại diện hợp pháp cho số cổ phần trê n ........................................................
đề cử: ông /b à.......................................................... tham gia ứng cử vào thành viên
Hội đồng quản trị Công ty c ổ phần Đầu tư cảng Cái Lân khóa III (nhiệm kỳ 2018
-2023).
Chúng tôi cam đoan: ô n g /b à ...................................................đáp ứng đầy đủ điều
kiện được quy định tại Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty c ổ phần Đầu tư
cảng Cái Lân.

....................... ngày tháng năm 2018
c ổ đông
(Ký, ghi rõ họ tên)

G lìi ch ú :

- Nếu cồ đông là đơn vị, tổ chức đề cử ngiỉời đại diện phần vốn góp của mình xin vui lòng cung
cấp đầy đủ hồ sơ cá nhân người đại diện cũng như chức vụ hiện đang đảm nhiệm.
- Nếu cổ đông là cá nhân được các cổ đông cá nhân khác tín nhiệm đề cử xin vui lòng cung cấp
hồ sơ lý lịch trích ngang cùng các giấy tờ có liên quan đến chứng minh năng lực và tình độ bản
thân trước ngày 17/4/2018.

