
Mẫu số 01-CNL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
             

TP. Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm ……. 
 

THƯ ĐỀ CỬ 
 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP LẠNH HƯNG TRÍ 
nhiệm kỳ 2022 – 2026  

 
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí  
  
Chúng tôi là các Cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Hưng Trí (“Công ty”), theo đây thỏa 
thuận hợp thành nhóm Cổ đông với tổng số cổ phần sở hữu là : ………………….cổ phần trên tổng số 
……………….cổ phần của Công ty, tương ứng: ……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công 
ty với thông tin chi tiết như sau: 
 
Stt Tên Cổ đông Số cổ phần sở hữu CMND/CCCD/Hộ chiếu 
1    
2    
3    
4    
 
Sau khi nghiên cứu việc đề cử người vào Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 2, Điều 24, các tiêu 
chuẩn, điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị quy định tại Khoản 9, Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần 
Công nghiệp lạnh Hưng Trí ban hành ngày ban hành ngày 25/04/2017, chúng tôi thống nhất đề cử (các) 
Ông/Bà có tên sau đây ứng cử làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2026: 
 

1. Ông/Bà: 
Ngày sinh: Nơi sinh:  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chì: 
Điện thoại: Email:  
Trình độ: 
Chức vụ (hoặc công việc đang làm): 

2. Ông/Bà: 
Ngày sinh: Nơi sinh:  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chì: 
Điện thoại: Email:  
Trình độ: 
Chức vụ (hoặc công việc đang làm): 

3. Ông/Bà: 
Ngày sinh: Nơi sinh:  
CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp: 
Địa chì: 
Điện thoại: Email:  
Trình độ: 
Chức vụ (hoặc công việc đang làm): 
 
Chúng tôi đính kèm theo thư này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu liên quan. 
Trân trọng. 

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG 
Stt Tên Cổ đông Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ 

Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu 
(nếu có) đối với Cổ đông là Tổ chức 

1   
2   
3   
4   
 


