
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 
VĂN BẢN THỎA THUẬN 

Thành lập nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/ 

Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 

 

Kính gửi:    

- Đại hội đồng cổ đông; 

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà 

 và đô thị HUD8. 

 

Chúng tôi gồm những cổ đông có tên sau đây cùng nhau nắm giữ tổng số ……………  

cổ phần (chiếm ……%/tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà 

và đô thị HUD8): 

Tt Họ tên 
CMND/CCCD

/Hộ chiếu 
Địa chỉ 

Số cổ phần 

sở hữu 
Ký tên 

      

      

      

      

Tổng cộng   

Sau khi tiến hành họp nhóm vào ngày ……./…../2022, chúng tôi thống nhất đề cử 

ông/bà………................, số CMND/CCCD/Hộ chiếu ………....., do ………………….. cấp 

ngày ............... làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi quyết định và thực hiện các thủ tục liên 

quan đến đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư phát 

triển nhà và đô thị HUD8 nhiệm kỳ 2022-2027. Nội dung và thông tin về người được đề cử 

được nêu cụ thể tại Thư đề cử gửi kèm theo Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này. 

Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu 

trách nhiệm đối với việc đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại 

Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông này và cam kết tuân thủ đúng các quy định của 

pháp luật và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8.  

        ….……., ngày … tháng … năm 2022 
Đại diện nhóm cổ đông 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có)) 

 


