CÔNG TY CỔ PHẦN HÃNG SƠN ĐÔNG Á
Địa chỉ: Số 104/140 Đường Khuất Duy Tiến, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
Điện thoại: 043 6983471 - Fax: 043 6983786 – Website: hangsondonga.com.vn

ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 – 2025
Kính gửi:

Hội đồng Quản trị CTCP Hãng Sơn Đông Á

- Căn cứ vào Thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ
2020 – 2025 của CTCP Hãng Sơn Đông Á ngày 12/06/2020;
Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông sở hữu trên 5,00%
tổng số cổ phần phổ thông của HDA trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng tính đến ngày chốt danh
sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, danh sách cụ thể như
sau:
STT

Họ tên cổ
đông

Số CMND/CCCD/HC
(gồm ngày cấp và nơi cấp)

Số CP sở hữu

Tỷ lệ/Tổng số

Chữ ký (và đóng

liên tục trong

CP của HDA

dấu nếu là tổ chức)

vòng 6 tháng
1
2
3
…
TỔNG CỘNG

Tôi/Chúng tôi xin thông báo và cam kết với HDA như sau:
1. Thống nhất đề cử/ứng cử người có tên dưới dây tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm
soát nhiệm kỳ 2020 – 2025, cụ thể như sau:
STT

1
2
3
…

Họ và tên

Số CMND/CCCD/HC

Ứng cử/đề cử vị trí

Ứng cử/đề cử vị trí

(gồm ngày cấp và nơi cấp)

thành viên HĐQT

thành viên BKS

2. Nhằm đảm bảo tính pháp lý của việc đề cử/ứng cử các thành viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
của HDA, Chúng tôi cam kết:
- Đảm bảo tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp;
- Có đủ điều kiện để tiến hành đề cử/ứng cử ứng viên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
- Ứng viên được đề cử/ứng cử đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của
Công ty;
3. Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đơn đề cử/ứng cử này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng
quy định của Pháp luật.
Chữ ký của Cổ đông / Nhóm cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

THƯ CAM KẾT CỦA ỨNG VIÊN
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT
Nhiệm kỳ 2020 – 2025
Kính gửi:

Công ty CP Hãng Sơn Đông Á

Tên tôi là: …………………………………….………….…………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: ………………….; Ngày cấp: …………….; Nơi cấp: ……………………….
Địa chỉ thường trú: …………………………………………………………………………………………..
Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
Sau đây là những phương án và kế hoạch tội sẽ thực hiện sau khi trúng cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban
kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2025.
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………
……………………………………………………………………………..…………………………………

Tôi xin cam kết sẽ thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát một cách trung thực,
mẫn cán và thực hiện những phương án, kế hoạch trên vì lợi ích của Công ty.
……….., ngày …… tháng 06 năm 2020
ỨNG VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

