
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG     

       TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY   

 

GIẤY ỨNG CỬ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020-2025 
 

Kính gửi:  - Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

- Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong 

 

Tên cổ đông:....................................................................................................................................  

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

Ngày cấp:............................Nơi cấp:  .............................................................................................  

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

Trình độ học vấn: ............................................................................................................................  

Chuyên ngành: ................................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu (hoặc đại diện sở hữu): .......................................................................... cổ phần 

Tương ứng:……………………………………………...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 

Đề nghị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cho tôi được tự ứng cử làm ứng viên 

cho chức vụ dưới đây của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2020-2025 
(đánh dấu “X” hoặc “V” vào một trong hai ô vuông tương ứng với vị trí muốn ứng cử):  

 Thành viên Hội đồng quản trị 

 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin đem hết năng 
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu 
Niên Tiền Phong. 

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước 
pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Hồ sơ kèm theo: 

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu; 

- Bản sao hợp lệ các bằng cấp; 

- Sơ yếu lý lịch của ứng viên; 

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần liên tục trong thời gian ít nhất 06 tháng tính đến ngày 
chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 

(04/03/2020). 
……, ngày...... tháng ....... năm 2020 

NGƯỜI ỨNG CỬ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 



CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG     

       TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY   

 

SELF-NOMINATION FORM 

MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, TERM 2020 – 2025  
 

To:  - Organization Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2020 

- Tien Phong Plastic Joint Stock Company 

Full name of shareholder: ...........................................................................................................  

ID/Citizenship Identity/Passport No.:............................... ...........................................................  

Date of issue:............................Place of issue:  ...........................................................................  

Permanent address: ....................................................................................................................  

Educational attainment: ..............................................................................................................  

Specialization: ............................................................................................................................  

Presently possess (or represent the possession of):............................................................. shares 

Equivalent to………………………………………………% of shares with voting rights 

Request Tien Phong Plastic Joint Stock Company to accept my self-nomination as a candidate 

for following title of Tien Phong Plastic Joint Stock Company in the term of 2020-2025 (mark 

“X” or “V” in one  of two blanks corresponding to desired position): 

 Member of the Board of Directors 

 Independent member of the Board of Directors 

If elected by the shareholders as a member of the Board of Directors, I am willing to put my 

whole capacity and dedication to work for the development of Tien Phong Plastic Joint Stock 

Company. 

I certify that the information I have provided herein is true and that I am responsible to the 

General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the enclosed documents 

hereinafter. 

Thank you very much! 

Documents enclosed: 

- Valid copy of ID Card/Citizenship Identity Card/Passport; 

- Valid copy of certificates/degrees/diplomas; 

- Curriculum vitae; 

- Official certificate attesting the ownership of the Company’s shares in at least six 

consecutive months as of the record date for shareholder list for the attendance to the 

2020 Annual General Meeting of Shareholders. 

…, dated ............. 2020 

                                              Nominee 

(Signature, full name) 

 


