CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Kính gi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Tôi tên là: ......................... ...................... ...................... ...................... ......................... ………
CMTND số: ...................... ...... Ngày cấp: ..................... .........Nơi cấp: ....................................
Địa chỉ thường trú:............ ...................... ...................... ...................... ....................................
Trình độ học vấn:.............. ...................... Chuyên ngành: ..................... ....................................
Hiện đang sở hữu: ...................... cổ phần NSC.
(Bằng chữ: ........................ ...................... ......................................................... ……………….).
Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại điều 110 Luật doanh nghiệp; điều
24 Điều lệ công ty; điều 3, điều 4 Quy chế Bầu cử của công ty, đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ
phần Giống cây trồng Trung ương cho tôi được ứng cử vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2012
– 2016 trong kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 để bầu chức danh trên.
Tôi xin cam kết:
-

Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của
pháp luật và Điều lệ công ty.

-

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị công ty, tôi xin đem
hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Xin trân trng cm n../
Hà Nội, ngày

tháng

năm 201

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
-----o0o-----

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2016

Kính gi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Tôi tên là: ......................... ...................... ...................... ...................... ......................... ………
CMTND số: ...................... ...... Ngày cấp: ..................... .........Nơi cấp: ....................................
Địa chỉ thường trú:............ ...................... ...................... ...................... ....................................
Trình độ học vấn:.............. ...................... Chuyên ngành: ..................... ....................................
Hiện đang sở hữu: ...................... cổ phần NSC.
(Bằng chữ: ........................ ...................... .......................................................... ……………….)
Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại điều 122 Luật doanh nghiệp; điều 35
Điều lệ công ty; điều 3, điều 5 Quy chế Bầu cử của công ty, đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần
Giống cây trồng Trung ương cho tôi được ứng cử vào Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2012 – 2016
trong kỳ họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012 để bầu chức danh trên.
Tôi xin cam kết:
-

Những nội dung trong đơn này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định của
pháp luật và Điều lệ công ty.

-

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng
lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
Xin trân trng cm n./.
Hà Nội, ngày

tháng

năm 201….

CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2016
Kính gi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Hôm nay, ngày ....../....../2011, tại ..........................................................., chúng tôi là những cổ
đông của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông
cùng nhau nắm giữ ............... cổ phần NSC, chiếm ..................% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

SỐ CMTND/

SỐ CP SỞ

ĐKKD

HỮU

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

CHỮ KÝ

TỔNG CỘNG
Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại điều 110 Luật doanh nghiệp; điều 24
Điều lệ công ty; điều 3, điều 4 Quy chế Bầu cử của công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ......................... ...................... ...................... ...............................................................
CMTND số: ...................... ...... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp:.................................................
Địa chỉ thường trú:............ ...................... ...................... ..............................................................
Trình độ học vấn:.............. ...................... Chuyên ngành:.............................................................
Hiện đang sở hữu: ..................... cổ phần NSC (Bằng chữ: ............... …......................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): . ...................... ..............................................................
Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
nhiệm kỳ 2012 – 2016.
Chúng tôi cam kết:
-

Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định
của pháp luật và Điều lệ công ty.

-

Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng
cử thành viên Hội đồng quản trị công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương vào ngày diễn
ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để bầu chức danh trên.

Biên bản này được lập vào lúc .... ..giờ......, ngày ...../......./20..... tại .............................................
Hà Nội, ngày ...... tháng ..... năm 201....
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----o0o-----

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG
NHIỆM KỲ 2012 - 2016
Kính gi:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP GIỐNG CÂY TRỒNG TRUNG ƯƠNG

Hôm nay, ngày ....../....../2011, tại ..........................................................., chúng tôi là những cổ
đông của công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông
cùng nhau nắm giữ ............... cổ phần NSC, chiếm ..................% số cổ phần có quyền biểu
quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:
CÁ NHÂN/TỔ CHỨC

SỐ CMTND/

SỐ CP SỞ

ĐKKD

HỮU

TỶ LỆ SỞ HỮU (%)

CHỮ KÝ

TỔNG CỘNG
Sau khi xem xét các điều kiện tiêu chuẩn theo quy định tại điều 122 Luật doanh nghiệp; điều 35
Điều lệ công ty; điều 3, điều 5 Quy chế Bầu cử của công ty, chúng tôi tự nguyện nhất trí đề cử:
Ông (Bà): ......................... ...................... ...................... ...............................................................
CMTND số: ...................... ...... Ngày cấp: ..................... Nơi cấp:.................................................
Địa chỉ thường trú:............ ...................... ...................... ..............................................................
Trình độ học vấn:.............. ...................... Chuyên ngành:.............................................................
Hiện đang sở hữu: ..................... cổ phần NSC (Bằng chữ: ............... …......................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): . ...................... ..............................................................
Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát công ty cổ phần Giống cây trồng Trung ương
nhiệm kỳ 2012 – 2016.
Chúng tôi cam kết:
-

Những nội dung trong Biên bản này là hoàn toàn chính xác, tự nguyện, theo đúng quy định
của pháp luật và Điều lệ công ty.

-

Cam kết duy trì tỷ lệ sở hữu để ứng viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng
cử thành viên Ban Kiểm soát công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương vào ngày diễn ra
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 để bầu chức danh trên.

Biên bản này được lập vào lúc .... ..giờ......, ngày ...../......./20..... tại .............................................
Hà Nội, ngày ...... tháng ..... năm 201....
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên)

