








































CÔNG TY CP LAI DẮT VÀ VẬN TẢI 
CẢNG HẢI PHÒNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                                                       …………….., ngày……..tháng………năm 2020 
 

GIẤY ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN 
THAM GIA ỨNG CỬ BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS 

NHIỆM KỲ 2020-2025 

 

              Kính gửi: Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng 
Hôm nay, ngày…….tháng …..năm 2020, chúng tôi là nhóm cổ đông tự nguyện 

hợp thành nhóm cổ đông sở hữu……………….cổ phần của Công ty cổ phần Lai 
dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng trước ngày 
chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (ngày 
01/6/2020). 

Chúng tôi xin thông báo và cam kết với Công ty cổ phần Lai dắt và Vận tải 
Cảng Hải Phòng như sau: 

1. Thông tin cổ đông/danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử 
ứng viên như sau: 

Stt Tên cổ đông Số 
CMNN/CCCD/Hộ 

chiếu 

Số CP sở 
hữu 

Tỷ lệ sở 
hữu 

Chữ ký 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

 Tổng cộng     
2. Chúng tôi đồng ý đề cử người/những người trong danh sách dưới đây để 

tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 tại Đại 
hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau; 

2.1. Tham gia đề cử thành viên Hội đồng quản trị. 
Stt Họ tên ứng viên Số CMND/CCCD 

/hộ chiếu/ngày, nơi cấp 
Chữ ký 

1    
2    

 



2.2. Tham gia đề cử thành viên Ban kiểm soát. 
Stt Họ tên ứng viên Số CMND/CCCD 

/hộ chiếu/ngày, nơi cấp 
Chữ ký 

1    

2    
3. Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần Công ty cổ phần 

Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng trong thời gian ít nhất sáu (06) tháng và việc tập 
hợp thành nhóm cổ đông theo danh sách cổ đông nêu trên nhằm đảm bảo hiệu lực 
pháp lý của việc đề cử các ứng viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 
của Công ty tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. 

4. Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo nyà hồ sơ có liên quan của ứng cử 
viên được lập theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ 
nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

 

Hồ sơ gửi kèm: 
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên; 
- Bản sao công chứng: Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú (hoặc 

giấy chứng nhận đăng ký tạm trú dài hạn), các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa 
và trình độ chuyên môn; 

- Thư cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT, BKS. 
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