
  

Ghi chú: Cổ ñông  hoặc nhóm cổ ñông vui lòng gửi phiếu  ñề cử - phiếu ứng cử thành viên BKS và hồ sơ kèm theo về:  
Ông Vũ Xuân Tường – Tổng  CTCP Bảo Minh  – Số 26 Tôn Thất ðạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
trước 12 giờ 00 ngày 23/04/2012.  

 

…………, ngày …… tháng …… năm 2012 

PHIẾU ðỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

Kính gửi: ðại hội ñồng cổ ñông Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 

Chúng tôi là các cổ ñông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, nắm giữ……………….cổ phần, 
chiếm tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, cùng thống nhất ñề cử: 

Ông (Bà):………………………………………………………………………………………. 

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………….. 

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….………. 

ðịa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….……….. 

Số ñiện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….…………. 

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên 
năm 2012. 

Danh sách cổ ñông ñề cử: 

 

STT Tên cổ ñông Số CMND/ 
CNðKKD 

Số cổ phần Thời hạn 
sở hữu 

Ký tên (ñóng dấu - 
nếu là tổ chức) 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

Tổng cộng số cổ phần    
 
 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên 
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan ñến chuyên môn 

tài chính kế toán (nếu có) 
- Bản sao kê chứng khoán BMI sở hữu liên tục ít nhất sáu 

tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và có 
ñóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

Xác nhận của người ñược ñề cử 

(ký và ghi rõ họ tên) 

Mẫu 1: Dành cho nhóm cổ ñông 
là cá nhân hoặc tổ chức ñề cử 



  

Ghi chú: Cổ ñông  hoặc nhóm cổ ñông vui lòng gửi phiếu  ñề cử - phiếu ứng cử thành viên BKS và hồ sơ kèm theo về:  
Ông Vũ Xuân Tường – Tổng  CTCP Bảo Minh  – Số 26 Tôn Thất ðạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
trước 12 giờ 00 ngày 23/04/2012.  

 

 

…………, ngày …… tháng …… năm 2012 

PHIẾU ðỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

Kính gửi: ðại hội ñồng cổ ñông Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 

Tên cổ ñông:……………………………………………..…………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh (ñối với cổ ñông cá nhân): ……………………………………………………. 

CMND/Hộ chiếu/Giấy CNðKKD: ………………… Ngày cấp: ………. Nơi cấp: ……………….. 

ðịa chỉ thường trú /Trụ sở chính: …………………………………………………….……………… 

Số ñiện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….……………….. 

Người ñại diện (ñối với tổ chức):…………………………………………………………………….. 

Hiện ñang là cổ ñông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, nắm giữ……………… cổ phần, chiếm 
tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng 

ðề cử: 

Ông (Bà):………………………………………………………………….……………………. 

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: ……………………………………. 

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….………… 

ðịa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….……….. 

Số ñiện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….…………. 

Tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh tại ðại hội ñồng cổ 
ñông thường niên năm 2012. 

                       Người ñề cử                  Xác nhận của người ñược ñề cử 
(ký và ghi rõ họ tên (ñóng dấu - nếu là tổ chức))              (ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên, 
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan ñến chuyên 

môn tài chính kế toán (nếu có) 
- Bản sao kê chứng khoán BMI sở hữu liên tục ít nhất 

sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và 
có ñóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

 

Mẫu 2: Dành cho 1 cổ ñông 
là cá nhân hoặc tổ chức ñề cử 



  

Ghi chú: Cổ ñông  hoặc nhóm cổ ñông vui lòng gửi phiếu  ñề cử - phiếu ứng cử thành viên BKS và hồ sơ kèm theo về:  
Ông Vũ Xuân Tường – Tổng  CTCP Bảo Minh  – Số 26 Tôn Thất ðạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
trước 12 giờ 00 ngày 23/04/2012.  

 

 

……………, ngày …… tháng …… năm 2012 

PHIẾU ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

Kính gửi: ðại hội ñồng cổ ñông Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh 

Tôi tên là:……………………………………. Quốc tịch:…………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh: ……………………….. Giới tính: …………………………………………… 

CMND: ………………………… Ngày cấp: ………………. Nơi cấp: …………….……………... 

ðịa chỉ thường trú: ………………………………………………………………...….……………… 

Số ñiện thoại liên lạc: ……………………………………………………………….……………….. 

Hiện ñang là cổ ñông của Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh, nắm giữ…………….. cổ phần, chiếm 
tỷ lệ………. % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Thời hạn sở hữu cổ phần:   ………. tháng 

ðăng ký tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty tại ðại hội ñồng cổ ñông thường 
niên năm 2012. 

Nếu ñược các Cổ ñông tín nhiệm bầu vào Ban Kiểm soát, tôi xin ñem hết năng lực và tâm huyết 
của mình ñể ñóng góp cho sự phát triển chung của Tổng công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên 
- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu của ứng cử viên 
- Bản sao công chứng bằng cấp liên quan ñến chuyên 

môn tài chính kế toán (nếu có) 
- Bản sao kê chứng khoán BMI sở hữu liên tục ít nhất 

sáu tháng (tính từ ngày chốt danh sách trở về trước) và 
có ñóng dấu xác nhận của Công ty chứng khoán. 

Ứng cử viên 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

Mẫu 3: Dành cho 1 cổ ñông 
là cá nhân tự ứng cử 



  

Ghi chú: Cổ ñông  hoặc nhóm cổ ñông vui lòng gửi phiếu  ñề cử - phiếu ứng cử thành viên BKS và hồ sơ kèm theo về:  
Ông Vũ Xuân Tường – Tổng  CTCP Bảo Minh  – Số 26 Tôn Thất ðạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM  
trước 12 giờ 00 ngày 23/04/2012.  

 

LÝ L ỊCH ỨNG VIÊN  
THÀNH VIÊN BAN KI ỂM SOÁT 

(ðưa thông tin ứng viên tại ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2012 ) 
  
 Họ và tên 

Giới tính 

Ngày tháng năm sinh 

CMND/Hộ chiếu 

Nơi sinh 

Quốc tịch 

:   

: 

: 

:                       Ngày cấp:                   Nơi cấp: 

: 

:  

Dân tộc : 

Quê quán :  

ðịa chỉ thường trú                          : 

ðiện thoại liên lạc ở cơ quan :  

Trình ñộ văn hóa  :  

Trình ñộ chuyên môn                      :  

Quá trình công tác:  

          - Từ năm        - năm  :   

          - Từ năm        - năm  :  

          - Từ năm        - nay :  

Số cổ phần nắm giữ                          :                          cổ phần  

         - Sở hữu cá nhân                      :                          cổ phần  

         - ðại diện sở hữu   :                          cổ phần 

Hành vi vi phạm pháp luật  : Không 

Quyền lợi mâu thuẫn với Tổng công ty  : Không 

Các khoản nợ ñối với Tổng công ty  : Không 

Số cổ phần nắm giữ của người có liên quan:   

 

STT Họ và tên Quan hệ Số cổ phần  
nắm giữ 

1    

2    

Ghi chú: Người có liên quan bao gồm: Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, 
chị, em ruột.  
 

        ……………, ngày …..tháng ….. năm 2012 
 

Ứng cử viên 
 
 
 
 

 

 
 
 
Ảnh 4X6 


