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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM 

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 

Hôm nay, ngày ...../...../....., tại ......................................................, chúng tôi là những cổ 

đông của Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong cùng nhau nắm giữ  

…..................................... cổ phần liên tục trong vòng ít nhất 06 tháng, chiếm .............% số 

cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:  

Cổ đông Số 

CMND/ĐKKD 

Địa chỉ  Số cổ phần 

sở hữu 

Ký tên 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Tổng cộng Tổng số CP 
 

cùng nhất trí đề cử: 
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Ông (Bà): .............................  .......................  .......................  ....................... ................................. 

CMND số:  ...........................  ......Ngày cấp:  ......................  ........ Nơi cấp: ................................. 

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

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .  .......................  ....................... ................................. 

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 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: 

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

CMND số:  ...........................  ......Ngày cấp:  ......................  ........ Nơi cấp: ................................ 

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

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

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

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): .  ....................... ............................... 

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề 

cử ứng viên cho chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Nhựa Thiếu 

Niên Tiền Phong nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ..... phút, ngày ...../ ...../ ..... tại .............   

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

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence - Freedom - Happiness 

 

MINUTES OF GROUP MEETING 

NOMINATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS 

TIEN PHONG PLASTIC JOINT STOCK COMPANY 

TERM 2020 - 2025 

Today, date ...../...../....., at ......................................................, we, shareholders of Tien 

Phong Plastic Joint Stock Company, jointly hold  …..................................... shares at least 

06 consecutive months, accounting for .............% shares with voting rights, who are named 

in the following list:  

Shareholder 

ID No./ 

Business 
Registration 

No. 

Address 
Number of 

shares owned 
Signature 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  Total of Shares 
Grand total 

(Fill number) 
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Unanimously nominate: 

Mr (Mrs):  .........................  .....................  ....................  ..................... ................................. 

ID No.:  ............................. Date of Issue:  ................... Place of Issue:................................. 

Permanent Place: ...............  .....................  ....................  ..................... ................................. 

Educational Attainment: ....  ..................... Specialization: ................... ................................. 

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

Equivalent to total par value (dong): .......  ....................  ..................... ................................. 

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 

At the same time, unanimously nominate: 

Mr (Mrs): ..........................  .....................  ....................  ..................... ................................ 

ID No.::  ............................ Date of Issue: .................... Place of Issue:................................ 

Permanent Place: ...............  .....................  ....................  ..................... ................................. 

Educational Attainment: ....  ..................... Specialization: ................... ................................. 

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

Equivalent to total par value (dong): .......  .................... ............................... 

As a representative for a group of shareholders to conduct nomination procedures in 

compliance with Regulation on nomination for members of the Board of Directors of Tien 

Phong Plastic Joint Stock Company, term 2020 – 2025. 

This minutes is prepared at hour/minute, on date ...../ ...../ ..... at place.............   

       ..........., date ...... month ...... year 2020 

REPRESENTATIVE 

(Signature, full name) 

 


