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ĐƠN ỨNG CỬ 

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2016 - 2021 

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN - CTCP  

Kính gửi :   BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU 

TỔNG CÔNG TY RAU QUẢ, NÔNG SẢN – CTCP  

 

Tôi tên là: ................................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số: .......................Ngày cấp: ....../......./..............Nơi cấp: ........................... 

Địa chỉ: .................................................................................................................................... 

Hiện đang sở hữu: ..................cổ phần (Bằng chữ:................................................................) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):................................................................................. 

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của cổ đông và các tiêu chuẩn, điều kiện làm 

thành viên Ban Kiểm soát tại “Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị 

và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021”, Dự thảo Điều lệ Tổng công ty Rau quả, Nông sản 

– CTCP  và Luật Doanh nghiệp, tôi thấy mình có đủ điều kiện ứng cử vào Ban Kiểm soát 

nhiệm kỳ 2016-2021 Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP . 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu Tổng công ty Rau quả, Nông sản - CTCP 

cho tôi được ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau quả, Nông sản – 

CTCP nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Tổng công ty Rau 

quả, Nông sản - CTCP, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho 

sự phát triển của Tổng công ty Rau quả, Nông sản – CTCP. 

Tôi xin đính kèm Sơ yếu lý lịch của Người ứng cử theo Đơn này. 

                          ............., ngày ...... tháng .... năm 2015 

          CỔ ĐÔNG 
                                                                                                     (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Xin lưu ý : Để thuận tiện cho công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đề nghị Quý cổ đông gửi Đơn này đến BTC Đại hội 

trước 15h30 ngày 25/12/2015 theo địa chỉ sau:  Ban Tổ chức ĐHĐCĐ - Tổng công ty Rau quả, Nông sản – 

Công ty TNHH 1TV - Địa chỉ: Số 02 Phạm Ngọc Thạch - Kim Liên - Đống Đa - Hà Nội. 

 


