
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG     

       TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY   

 

 

 

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN                                                                                             

CHO CHỨC VỤ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA THIẾU NIÊN TIỀN PHONG 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/ĐKDN số: ................Ngày cấp:..............Nơi cấp .......................... 

Địa chỉ thường trú/Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................

................................................................................................................................................ 

Hiện đang sở hữu: .................... cổ phần (Bằng chữ:.............................................................) 

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

Tôi/Chúng tôi nhất trí đề cử: 

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ..........................Ngày cấp:  .....  ...... ...Nơi cấp:................................. 

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

Trình độ học vấn:...................  ....................... Chuyên ngành: ....................... ................................. 

Hiện đang sở hữu: ..................... cổ phần (Bằng chữ: ...........  ....................... ...............................) 

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 đề 

cử):  

 Thành viên Hội đồng quản trị 

 Thành viên Hội đồng quản trị độc lập 

 

       ..........., ngày ...... tháng ...... năm 2020 

CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 



 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

 

APPLICATION OF CANDIDATE NOMINATION 

FOR MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS 

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 

IN THE 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/Business Registration No.: ................ ...................  

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

Permanent address/Head office:.................................................................................

................................................................................................................................................ 

Presently possess/represent the possession of: ......................................................................... 

shares 

(In words:.............................................................................................................................) 

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

Unanimously nominate 

Mr./Ms.:  ...........................  .....................  ....................  ..................... ................................. 

ID/Citizenship Identity/Passport No: …………………. Date of issue:  .... ………....  

Place of issue…………….. 

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

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

Presently possess: ..................... shares (In words: .......  ..................... .................................) 

As a candidate for the following title to the Board of Directors of Tien Phong Plastic Joint 

Stock Company in the 2020-2025 term  (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 

..........., dated ......  ...... 2020 

SHAREHOLDER 

(Signature and full name, seal required for institutional entity) 
 


