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ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN 

ĐỂ BẦU VÀO BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MA SAN 

(Nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San (MSR) 
 

Tên Cổ đông: ..................................................................................................................................... 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ........................................................................................................... 

Cấp ngày: ……/……/……… Cơ quan cấp: ..................................................................................... 

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

Số cổ phần nắm giữ liên tục từ ngày 22/9/2015 đến ngày 22/3/2016: .............................................. 

Mã số cổ đông (mã số này được ghi ngoài bì thư hoặc thư mời): .................................................... 

Căn cứ Thông báo số 390/2016/TB-HĐQT-MSR ngày 07/4/2016 của Hội đồng Quản trị Công ty 

Cổ phần Tài nguyên Ma San về việc đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2016 – 2021, Điều lệ Công ty và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi đề cử: 

Ông/ Bà: ............................................................, sinh ngày: ........................................................... 

CMND/ Hộ chiếu số: ........................................................................................................................ 

Cấp ngày: ……/……/……… Cơ quan cấp: ..................................................................................... 

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

là ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San nhiệm kỳ 2016 - 

2021 tại Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tài 

nguyên Ma San. 

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch và văn bằng tài liệu liên quan của người được đề cử) 

Tôi/ chúng tôi cam kết Ông/Bà ........................................ đáp ứng đầy đủ các điều kiện trở thành 

thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Tài nguyên Ma San. 

Tôi/ chúng tôi cam kết đáp ứng đủ các điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật để 

có quyền đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát, và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính 

xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này. 
 

………………., ngày ....... tháng 4 năm 2016 

Cổ đông đề cử 


