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HỒ SƠ ỨNG VIÊN ĐƯỢC ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ 

ĐỂ BẦU LÀM THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY NBB NHIỆM KỲ IV (2020 -2025) 

 

Mẫu biểu Hồ sơ đề cử/ứng cử được đăng trên trang thông tin điện tử của NBB, gồm có: 

- Phiếu đề cử, ứng cử của Cổ đông/Nhóm Cổ đông đề cử, ứng cử nhân sự để bầu làm thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy nhiệm kỳ IV (2020-2025): 01 bản chính; 

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu: 01 bản chính; 

- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên : 01 bản sao có chứng 

thực; 

 

Hồ sơ đề cử/ứng cử đề nghị gửi về:  

Thư ký Hội đồng Quản trị 

Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) 

Tòa nhà Carina Plaza, 1648 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh.  

E-mail: hoangdiem@nbb.com.vn        
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PHIẾU ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN  

THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY 

Nhiệm kỳ IV (2020 – 2025) 
 

Kính gửi:  Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ban hành 

ngày 17/06/2020; 

- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản 

trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán; 

 Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (Công ty NBB); 

 Căn cứ Quy chế về Quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty NBB; 

 Căn cứ Quy chế về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty CPĐT Năm 

Bảy Bảy nhiệm kỳ III (2015-2020) 

 

Hôm nay, ngày …… tháng…… năm ….., chúng tôi gồm có: 

 

Danh sách Cổ đông/Nhóm cổ đông thực hiện đề cử/ứng cử: 

Stt Tên Cổ đông 

(hoặc Tên Công ty) 

Số CMND 

(hoặc Hộ 
chiếu, Giấy 

ĐKKD) 

Địa chỉ Số cổ phần 
sở hữu 

Ký tên, ghi rõ họ 
tên (đóng dấu, nếu 

là pháp nhân) 

1      

2      

…      

 Tổng cộng     

Lưu ý: Đề nghị ghi đầy đủ họ tên và chữ ký của từng Cổ đông thuộc nhóm (Nếu là cổ đông cá nhân đề nghị 

ghi rõ họ tên; nếu là cổ đông pháp nhân đề nghị ghi rõ họ tên, chức vụ của Người đại diện và đóng dấu).    

 

Chúng tôi là cổ đông (nhóm cổ đông) của Công ty NBB nắm giữ …………cổ phần (bằng chữ: 

……………..cổ phần), chiếm tỷ lệ ……..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, chúng tôi nhất trí đề cử 

những ứng viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty NBB nhiệm kỳ IV (2020 - 2025) trong kỳ 

Đại hội cổ đông cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 14/12/2021 như sau: 

 

1.  Ông/Bà:………………………………………………………………………………… là ứng viên để 

bầu làm: 

        Thành viên HĐQT                     Thành viên HĐQT Độc lập  

2.   Ông/Bà:………………………………………………………………………………… là ứng viên để 

bầu làm: 

        Thành viên HĐQT                      Thành viên HĐQT Độc lập  
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3.   Ông/Bà:………………………………………………………………………………… là ứng viên để 

bầu làm: 

        Thành viên HĐQT                     Thành viên HĐQT Độc lập  

(…) 

 

Đính kèm Hồ sơ của người được đề cử gồm: 

- Bản chính Lý lịch ứng viên theo mẫu. 

- Bản sao CMND/Hộ chiếu, các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của Ứng viên.  
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Phụ lục 1: Mẫu lý lịch cá nhân 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

==================== 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

1.  Về bản thân 

 Họ và  tên khai sinh: … 

 Họ và tên thường gọi:….   

 Ngày tháng năm sinh: …   

 Nơi sinh:  ... 

 Quốc tịch:… 

 Địa chỉ đăng ký hộ khẩu thường trú:…   

 Địa chỉ cư trú hiện nay: … 

 CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu số: …………………………cấp ngày:   

 Nơi cấp:……………………… 

 Số CP nắm giữ: …………….. chiếm …………% vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà Nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:  

+ Cá nhân sở hữu: 

2.  Trình độ chuyên môn: 

3.  Quá trình công tác 

4.  Người có liên quan: (Bố, mẹ, vợ/chồng, con, anh, chị, em ruột và vợ chồng của những người này; các 

Công ty mà người khai đang giữ chức vụ trong HĐQT hoặc là Người đại diện theo pháp luật) 

STT Họ tên 
Mối 

quan hệ 
Chức vụ tại công 
ty NBB (nếu có) 

Số CMND/ 
hộ chiếu, 
ngày cấp, 
nơi cấp 

Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu NBB 

sở hữu 
(nếu có) 

1       

2       

 

5. Cam kết trước pháp luật 

Tôi cam kết những lời khai trên là đúng sự thật. Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật đối 

với toàn bộ thông tin tại bản khai này. 
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            ……………, ngày …..tháng..…năm 2021 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

** Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền về việc người khai đăng ký hộ khẩu thường trú tại 

địa bàn hoặc cơ quan về việc người khai đang làm việc ở cơ quan đó hoặc công chứng chứng thực chữ ký 

của người khai. 
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