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Kính gửi :  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN BẢO MINH 

 
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/12/2005, 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh hiện hành; 

- Căn cứ Thông báo số 22/2013-BMSC/HĐQT/TB  ngày 23/09/2013 của Hội đồng Quản 

trị BMSC việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, 

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

hữu …cổ phần phổ thông của BMSC  trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến 

ngày lập Thông báo này, bao gồm: 

 

Tên cổ đông Người đại diện 

SL CP 

BMSC 

sở hữu 

Tỷ lệ (%) 

trên VĐL 

BMSC 

Công ty … Ông …   

Ngân hàng … Ông ….   

Công ty … Bà…   

Tổng :    

Chi m tỷ lệ %/V n Đi u lệ BMSC  …%  

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn liên quan đến việc đề cử bổ sung thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh, nhiệm kỳ 2 

(2013 – 2018), Chúng tôi nhất trí đề cử: 
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1
 Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn đề cử. 

MẪU 



1. Các ứng cử viên nêu trên đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định. 

2. Tôi/chúng tôi luôn đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần BMSC trong thời hạn 

yêu cầu theo luật định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng 

viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị và /hoặc 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 của BMSC. 

3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan 

của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của BMSC. 

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

Ông/bà:……………………………….., số điện thoại: ………………………..là 

đại diện cho nhóm cổ đông. 

 Trân trọng, 
 

CHỮ KÝ VÀ ĐÓNG DẤU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

CÔNG TY …. 
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NGÂN HÀNG …. 
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