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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------------------------ 

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG 
V/v đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014. 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công (TCSC) ngày 31 tháng 3 năm 2016. 

Hôm nay, ngày____tháng ____năm 2018, tại  ..............................................................................................................................................................  

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Chứng khoán Thành Công (TCSC) cùng nắm giữ ___________cổ phần (bằng chữ: 

______________________________________), chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại TCSC có tên trong danh sách sau: 

STT Cổ đông 

Số 

CMND/ĐKKD/ 

Hộ chiếu 

Địa chỉ Điện thoại 
Số cổ phần sở 

hữu 

Ký tên 
(*)

 

(Ghi rõ họ tên) 
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Thống nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia: 

(i) Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2018-2023), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 15/06/2018 hoặc 

vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi. 

STT Người được đề cử 
Số CMND/Hộ 

chiếu 

Địa chỉ 

thường trú 
Điện thoại 

Trình độ 

học vấn 

Số CP 

đang sở hữu 

Ký tên 

(Ghi rõ họ tên) 

        

        

(ii) Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2018-2023), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 15/06/2018 hoặc vào 

một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi. 

STT Người được đề cử 
Số CMND/Hộ 

chiếu 

Địa chỉ 

thường trú 
Điện thoại 

Trình độ 

học vấn 

Số CP 

đang sở hữu 

Ký tên 

(Ghi rõ họ tên) 

        

        

 

Ghi chú: 

(*) 
Đối với cổ đông là tổ chức: 

- Người đại diện pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc; 

- Người được cử đại diện theo ủy quyền phần vốn góp ký (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định). 


