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ĐƠN ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020-2025) 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƢ MỎ ĐỊA CHẤT – VIMICO 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2019 

          Công ty cổ phần Vật tƣ mỏ địa chất - Vimico 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần vật tư mỏ địa chất – Vimico, 

Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico, bao 

gồm:  

1 Họ và tên cổ 

đông 

Số CMND/Thẻ căn 

cƣớc/Giấy 

CNĐKDN, ngày và 

nơi cấp 

Số cổ phần sở hữu liên 

tục trong 06 tháng tính 

đến ngày 29/11/2019 

Ký và ghi rõ họ 

tên 

     

     

     

Chúng tôi trân trọng đề cử: 

1. Ông/bà:       Sinh ngày: 

Quê quán: 

Địa chỉ thường trú: 

Số CMND:   Cấp ngày:    Nơi cấp:  

Dân tộc:   Quốc tịch:  

Trình độ:   Hiện đang công tác tại: 

2. Ông/bà: (ghi các thông tin tương tự như trên) 

Tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất 

- Vimico nhiệm kỳ IV năm 2020-2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 

2019 của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico. 

Chúng tôi cam đoan các ứng cử viên được đề cử có đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng 

quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật hiện hành và quy 

định của Công ty cổ phần Vật tư mỏ địa chất - Vimico. 

Trân trọng cảm ơn!  


