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(           01) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

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

 

Đ N ĐỀ C , ỨNG C  NHÂN SỰ DỰ KIẾN BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN 
TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI CHÚNG VIỆT NAM 

NHIỆM KỲ 2018-2023 
 

Kính gửi:   Hội đồng Quản trị PVcomBank 

Căn cứ Thông báo số 755/TB-PVB ngày 25/1/2018 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng 

TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) về việc Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào 

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam nhiệm kỳ 2018-

2023;  

Tôi/Chúng tôi là Cổ đông/Nhóm cổ đông củ  PVcomBank sở hữu .........% tổng số cổ 

phần phổ thông1  trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng  th o   nh sách cổ đông củ  

PVcomBank chốt tại Công ty cổ phần chứng khoán dầu khí (PSI) ngày 24/1/2018), bao gồm: 

TT Họ và tên cổ đông 

Số CMND/Hộ 

chiếu/CCCD/ĐKDN, ng   

c p, n i c p 

Số cổ phần sở hữu liên tục ít 

nh t 06 tháng - Tỷ lệ so với 

tổng số cổ phần phổ thông 

Số cổ phần (CP) Tỷ lệ (%) 

1     
2     

Tổng   […] […] 

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu vào 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023, tôi/ch ng tôi đề cử, ứng cử danh 

sách ứng vi n vào  ội đồng quản trị, Ban Kiểm soát PVcomBank như s u: 

1) Danh sách ứng vi n được đề cử, ứng cử vào Hội đồng quản trị:  

TT 
Họ v  tên người đư c  

đề cử/ứng cử 

Số CMND/Hộ 

chiếu/CCCD, ng   c p, 

n i c p 

Chức danh đề cử, ứng cử 

Thành viên 

HĐQT 

Th nh viên độc 

lập của HĐQT 

1     

2     

2) Danh sách ứng vi n được đề cử, ứng cử vào Ban Kiểm soát: 

TT 
Họ v  tên người đư c  

đề cử/ứng cử 

Số CMND/Hộ 

chiếu/CCCD, ng   c p, 

n i c p 

Chức danh đề cử, ứng cử 

Thành viên 

BKS chuyên 

trách 

Thành viên 

BKS kiêm 

nhiệm 

1     

2     

Lưu ý: Cổ đông tích dấu “X” hoặc “V” vào chức danh đề cử, ứng cử tương ứng của 

từng ứng viên. 

Tôi/Chúng tôi xin gửi kèm theo Đ n đề cử, ứng cử này hồ s  có liên quan của (các) 

ứng viên được lập th o đ ng quy định pháp luật và cam kết  các  ứng vi n đảm bảo các tiêu 

                                                 
1
 Tổng số cổ phần phổ thông của PVcomBank là 900.000.000 cổ phần. 
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chuẩn, điều kiện th o quy định pháp luật. 

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với Ông/bà: 

…………………………… số điện thoại:……………………….là đại diện cho nhóm cổ 

đông. 

Trân trọng. 

 CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG 

 (Ký, ghi rõ họ và tên, và đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


