
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ 

Ứng 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 

 

Kính gửi:   

- Đại hội đồng cổ đông; 

- HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD8. 
 

Tên tổ chức/Cá nhân:…………………………………………………………. 

Giấy Chứng nhận ĐKKD/CMND/CCCD/HC số: ………………………………..… 

Ngày cấp: ………………………………Nơi cấp:……………………………... 

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………. 

Người đại diện (đối với tổ chức): …………………………….………………… 

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu: ……………….cổ phần, chiếm tỷ lệ: ….% 

trên tổng số cổ phần phổ thông (đính kèm văn bản thành lập nhóm cổ đông, nếu có). 

Tôi/Chúng tôi đề cử các ông/bà có tên trong danh sách sau tham gia ứng cử 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 như sau: 

Tt Họ và tên 
Số 

CMND/CCCD/HC 
Địa chỉ 

Trình độ 

chuyên môn 

I Ứng cử vào HĐQT:    

1     

2     

3     

…     

II Ứng cử vào BKS:    

1     

2     

3     

…     

(có sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên kèm theo) 

Tôi/Chúng tôi xin cam kết: hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này, đồng thời cam 

kết về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố (của cổ 

đông đề cử và người được đề cử) và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện 

hành và Điều lệ của Công ty. 

Người được đề cử cam kết: thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được 

bầu vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 

 Hà Nội, ngày ….. tháng …. năm 2022 

Xác nhận của người được đề cử 

(ký, ghi rõ họ tên) 

Người đề cử, ứng cử 

(ký, ghi rõ họ tên) 

 



 


