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PHIẾU ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN 
tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

Công ty Cổ phần Kinh Doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) 
nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội cổ đông  

thường niên năm 2019. 
___   _   _   _   _ 

 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh thủy hải sản Sài Gòn (APT); 

- Căn cứ Qui chế của Hội đồng Quản trị Công ty APT về việc ứng cử/đề cử ứng cử 

viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022) tại Đại hội 
cổ đông thường niên năm 2019 ban hành ngày 25/3/2019; 

Tôi tên là:  

Ngày sinh:   Nơi sinh: 

Quốc tịch: Việt Nam 

CMND số:                  cấp ngày:                     nơi cấp: 

Địa chỉ thường trú:  

Điện thoại:      Email:  

Đại diện cho (chọn 1 trong 3 trường hợp dưới đây): 

(1) Bản thân là Cổ đông phổ thông sở hữu:           cổ phần có quyền biểu quyết trong thời 

hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên, chiếm tỷ lệ               số cổ phần của Công ty APT, đề 
cử Ông/Bà tham gia ứng cử bổ  s u n g  thành viên Ban HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 

2022). 

(2) Đại diện cho Cổ đông pháp nhân (Tổ chức, doanh nghiệp) _        _ __            

sở hữu: cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở 

lên, chiếm tỷ lệ   _% số cổ phần của Công ty APT, ứng cử là ứng cử viên tham gia bầu 

cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017 – 2022). 

(3) Đại diện cho Nhóm cổ đông sở hữu: _ cổ phần có quyền biểu quyết trong 

thời hạn 06 (sáu) tháng liên tục trở lên, tương đương   

Nhóm cổ đông đính kèm). 

% tổng số cổ phần (Biên bản họp 

Đề cử ứng cử viên tham gia bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ II I(2017 – 

2022) như sau: 
 

STT HỌ VÀ TÊN ỨNG CỬ VIÊN CHỮ KÝ 

1.    

 

Cổ đông/Đại diện Nhóm cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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