
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  ––––––––––––––– 

PHIẾU ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN 
Bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ANI. 

Hôm nay, ngày……tháng……năm 2020, Chúng tôi tự nguyện tập họp thành nhóm cổ 
đông sở hữu …….. trên tổng số cổ phần phổ thông của Công ty cổ phần ANI trong thời hạn 
liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm, 
cụ thể như sau:  

Stt Họ tên cổ đông Số 
CMND/ĐKKD 

Số CP sở hữu 
liên tục trong 
vòng 6 tháng 
trước ngày 
26/03/2020 

Tỷ lệ/Tổng số cổ 
phần của SIC 
(23.999.270cp) 

Chữ ký (và đóng 
dấu trong trường 

hợp cổ đông là 
đại diện phần vốn 

góp của DN ) 

1      

2      

...      

 TỔNG CỘNG    

Chúng tôi đã nhận được thông báo số 02/TB-HĐQT ngày 16/03/2020 của Hội đồng quản 
trị (HĐQT) Công ty cổ phần ANI về việc đề cử và ứng cử để Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) 
thường niên năm 2020 bầu bổ sung làm Thành viên Ban Kiểm soát (BKS) Công ty nhiệm kỳ 
2016 - 2021. Sau khi nghiên cứu Điều lệ và Thông báo nói trên, chúng tôi xin thống nhất đề cử 
như sau:    

1. Thống nhất đề cử những người có tên dưới đây để ĐHĐCĐ bầu làm Thành viên BKS 
Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021: 

STT Họ tên ứng cử viên Chức danh đề cử 
1  Thành viên Ban Kiểm soát 

Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần SIC trong thời gian liên tục 
theo quy định nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc đề cử các ứng viên trên, để ĐHĐCĐ 
bầu làm Thành viên BKS Công ty cổ phần ANI nhiệm kỳ 2016 - 2021.  

2. Chúng tôi xin gửi kèm theo văn bản này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên được 
lập theo đúng quy định của pháp luật. 

Trân trọng cám ơn!  
Tp.HCM, ngày…...tháng…...năm 2020 

Ban tổ chức ĐHCĐ Xác nhận 
(ký/họ tên) 

Cổ đông/Nhóm cổ đông 
(ký/họ tên) 

 


