COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM
Ñoäc laäp - Töï do – Haïnh phuùc
_____________________________________________

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG
Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Dịch vụ Bưu chính Viễn thông Sài Gòn (SPT)
nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
_______________

Hôm nay, ngày ____/___/2016, tại __________________________, chúng tôi,
những cổ đông của Công ty SPT, cùng nhau sở hữu _____________ cổ phần có quyền biểu
quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ ______% số cổ phần của
Công ty SPT (Danh sách nhóm cổ đông tại trang 2);
Cùng nhất trí đề cử (nếu đề cử trên 02 thành viên, đề nghị ghi thêm danh sách và
đính kèm vào mẫu này):
1. Ông/Bà: ____________________________________________________________
CMND số: ____________ cấp ngày ____/____/_____, nơi cấp __________________
Địa chỉ thường trú: ____________________________________________________
Trình độ học vấn: ___________________ Chuyên ngành: ______________________
Hiện sở hữu: ________________ cổ phần (bằng chữ _________________________ )
Tương ứng với tổng mệnh giá: _______________________________________ đồng
Làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
2. Ông/Bà: ____________________________________________________________
CMND số: ____________ cấp ngày ____/____/_____, nơi cấp __________________
Địa chỉ thường trú: ____________________________________________________
Trình độ học vấn: ___________________ Chuyên ngành: ______________________
Hiện sở hữu: ________________ cổ phần (bằng chữ _________________________ )
Tương ứng với tổng mệnh giá: _______________________________________ đồng
Làm ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại
Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
3. Nhóm cổ đông chúng tôi thống nhất cử:
Ông/Bà: ____________________________________________________________
CMND số: ____________ cấp ngày ____/____/_____, nơi cấp __________________
Địa chỉ thường trú: ____________________________________________________
Trình độ học vấn: ___________________ Chuyên ngành: ______________________
Hiện sở hữu: ________________ cổ phần (bằng chữ _________________________ )
Tương ứng với tổng mệnh giá: _______________________________________ đồng
Làm đại diện Nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Qui định về việc đề cử ứng
cử viên tham gia bầu cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty SPT nhiệm kỳ 2016 – 2021
tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2016.
Biên bản kết thúc lúc _____ giờ cùng ngày.
Đại diện Nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)

