
 
 

ĐƠN ỨNG CỬ  

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN   

(Nhiệm kỳ 2019 - 2024) 
 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan 

 

 

Họ và tên người ứng cử: .............................................., sinh ngày: .................................................. 

Số CMND/ Căn cước công dân/ Hộ chiếu: .............................., do .................................................. 

cấp ngày: ........................................................................................................................................... 

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................ 

Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................... 

Số cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng là: 

……………………… cổ phần, chiếm ……….% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. 

 

Căn cứ Thông báo số 65/2019/TB-HĐQT ngày 12/4/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty 

Cổ phần Tập đoàn Masan v/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm Soát nhiệm 

kỳ 2019 - 2024 và quy định pháp luật hiện hành, tôi xét thấy đủ điều kiện để được ứng cử thành 

viên Ban Kiểm Soát Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan nhiệm kỳ 2019 - 2024.   

Vì vậy, tôi làm Đơn này kèm Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan gửi Ban Tổ 

chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 để đăng ký ứng cử bầu vào Ban Kiểm Soát 

nhiệm kỳ 2019 - 2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty. 

Tôi cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát và 

chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp lý của các thông tin cá nhân và 

cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát.   

Trân trọng. 

Ngày …… tháng 4 năm 2019 

               NGƯỜI LÀM ĐƠN 

                 (ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

            


