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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

THƯ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

Kính gửi: Ban tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 

Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong (“Công Ty” hoặc “TPS”) 

Tên cổ đông: …………………   MSCĐ: ………………… 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ………………… 

Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ………………… 

Địa chỉ: ………………… Điện thoại: ………………… 

Người đại diện theo pháp luật (cổ đông là tổ chức): ………………… 

Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu …………………………………… cổ phần, 

chiếm tỷ lệ …………………% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty (đính kèm văn bản 

thành lập nhóm cổ đông, nếu có). 

Căn cứ Thông báo số 134/2021/TPS-TB ngày 18 tháng 02 năm 2022 về việc đề cử, ứng cử 

thành viên Ban Kiểm Soát, nay, tôi/chúng tôi thực hiện việc đề cử, ứng cử thành viên Ban 

Kiểm Soát như sau: 

Hạng mục đề cử, ứng cử Tên người được đề cử/ứng cử viên 

 Đề cử thành viên Ban Kiểm Soát …………………………………… 

…………………………………… 

…………………………………… 

 Ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát …………………………………… 

 

TP. HCM, ngày …… tháng …… năm 2022 

Người được đề cử/ứng cử viên 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Người đề cử, ứng cử 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 
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Hồ sơ kèm theo:  

1. Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tự khai (theo mẫu);  

2. Bản sao hợp lệ các giấy tờ sau của ứng cử viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn 

cước/Hộ chiếu; Hộ khẩu thường trú/Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương; 

Các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn; 

3. Văn bản thỏa thuận thành lập nhóm cổ đông (nếu cổ đông thành lập nhóm cổ đông đề 

cử, nếu có). 


