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VĂN BẢN THỎA THUẬN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐỀ 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”)
Chúng tôi là những cổ đông cùng nhau nắm giữ/sở hữu …………………………………… cổ
phần, chiếm tỷ lệ …………………% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty, cụ thể như sau:

STT

Tên cổ đông

Số
Mã số CMND/CCCD/Hộ
cổ đông
chiếu/Giấy
CNĐKDN

Số cổ phiếu
sở hữu

Ký tên

1
2
3
…
Tổng cộng:
Sau khi tiến hành họp nhóm cổ đông vào ngày …… tháng …… năm ……, chúng tôi thống nhất
đề cử Ông/Bà ……………………………………, số CMND/CCCD/Hộ chiếu …………………,
ngày cấp …………………, nơi cấp …………………, làm đại diện nhóm cổ đông chúng tôi để
quyết định các vấn đề và thực hiện các thủ tục liên quan đến đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm
Soát tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2022 của Công Ty.
Nội dung và thông tin về người được đề cử tham gia Ban Kiểm Soát được nêu cụ thể tại Thư đề
cử gửi kèm theo Văn Bản Thỏa Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này.
Chúng tôi cam kết thông tin được cung cấp trên đây đầy đủ, trung thực và chính xác. Chúng tôi
hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc lập nhóm cổ đông này, cam kết liên đới chịu trách nhiệm đối
với việc cử người đại diện nhóm cổ đông thực hiện các công việc được quy định tại Văn Bản Thỏa
Thuận Thành Lập Nhóm Cổ Đông này và cam kết tuân thủ đầy đủ quy định hiện hành của pháp
luật và quy định của Công Ty liên quan đến việc đề cử thành viên Ban Kiểm Soát.
TP. HCM, ngày …… tháng …… năm 2022
Đại diện nhóm cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)
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