
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày…..  tháng ...  năm 2016

ĐƠN ĐỀ CỬ
của cá nhân

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Tên tôi là :.................................................................................................................
CMTND số : ...................... Ngày cấp ....................... Nơi cấp ................................
Địa chỉ thường trú : ..................................................................................................
Hiện đang sở hữu : ................................................. cổ phần 
(Bằng chữ : .....................................................................................................)
chiếm ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.
Liên tục 06 tháng.
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho tôi được đề cử

TT Họ tên
ứng cử viên

Số CMND/
Hộ chiếu

Trình độ
học vấn

Chuyên ngành Số cổ phần
 sở hữu

1
…

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy-Thiết bị 
Dầu khí Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đồng thường niên 
năm 2016 được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Trân trọng cảm ơn !

....................., ngày ... tháng ... năm 2016

                                                                                           CỔ ĐÔNG

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại:0511.3821637 Fax: 0511.323590 Email: daescodtpt@dng.vnn.vn
Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/4/2016.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

..................., ngày...  tháng ...  năm 2016
ĐƠN ĐỀ CỬ
của tổ chức

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

 Tên tổ chức:…………………………………...............................................................
 Địa chỉ:……………………………………..........................................................
 Điện thoại:…………………….................. Fax:……………………………...........
 Email:……………………..............................................................................................
 Sở hữu số cổ phần:…………………….......................................................................
 Số đăng ký kinh doanh:…………………….................................................................
 Số tài khoản:……………........……………mở 

tại:…...............………………………..
Hiện đang sở hữu : ............................ cổ phần 
(Bằng chữ : ......................................................................................................................)
chiếm ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.
Liên tục 06 tháng .
Đề nghị Ban tổ chức Đại hội cho Công ty được đề cử :

TT Họ tên
ứng cử viên

Số CMND/
Hộ chiếu

Trình độ
học vấn

Chuyên ngành Số cổ phần
 sở hữu

1
2
3
4

Làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí 
Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2020 trong kỳ Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 
được tổ chức vào ngày 22 tháng 4 năm 2016.
Trân trọng cảm ơn !

   ....................., ngày ... tháng ... năm 2016

                                                                                           Tổ chức

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 53 Trần Phú, Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại:0511.3821637 Fax: 0511.323590 Email: daescodtpt@dng.vnn.vn
Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/4/2016.



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

ĐƠN ĐỀ CỬ
của nhóm cá nhân

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG

NHIỆM KỲ 2016 - 2020 

Kính gửi:    Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng 

Hôm nay, ngày …………………….., tôi/chúng tôi là cổ đông/ nhóm cổ đông sở 
hữu/ tự nguyện tập hợp thành nhóm cổ đông nắm giữ………..… cổ phần, chiếm tỷ lệ 
………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách 
dưới đây:
TT Cổ đông Hộ chiếu 

/CMND/ĐKKD
Số cổ phần

 sở hữu
Tỷ lệ (%)/ 

Tổng số cổ phần 
Ký tên

1
2
3
…

Tổng cộng

Thống nhất đề cử người có tên dưới đây tham gia ứng cử HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020:

TT Họ tên
ứng cử viên

Số CMND/
Hộ chiếu

Trình độ
học vấn

Chuyên ngành Số cổ phần
 sở hữu

1
…

Tôi/Chúng tôi cam kết sẽ duy trì tỷ lệ sở hữu như đã đăng ký theo quy định để 
các ứng cử viên có đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia ứng cử thành viên Hội đồng 
quản trị, nhiệm kỳ 2016-2020 vào ngày diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2016 bầu chức danh trên. Đồng thời, cam kết các nội dung trong Đơn đề cử này là hoàn 
toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và điều lệ Công ty.

Trân trọng./. 
…………………….., ngày …..tháng…… năm 2016

   Đại diện nhóm cổ đông
                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại:0511.3821637 Fax: 0511.323590 Email: daescodtpt@dng.vnn.vn
Thời gian: chậm nhất trước 16 giờ 00 phút, ngày 20/4/2016.



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

......................., ngày ....  tháng ...  năm 2016

ĐƠN ỨNG CỬ
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY-THIẾT BỊ DẦU KHÍ ĐÀ NẴNG 
NHIỆM KỲ 2016 - 2020

Kính gửi : Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016
Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Tôi tên là: .....................................................................................................................
CMND số: .................................   Ngày cấp: ..........................   Nơi cấp:....................
Địa chỉ thường trú:........................................................................................................
.......................................................................................................................................
Trình độ học vấn:........................................ Chuyên ngành:.........................................
Hiện đang sở hữu: ................................ ............... cổ phần
(Bằng chữ:...................................................................................................... cổ phần)
chiếm ………..% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà Quý Công ty phát hành.
Liên tục 06 tháng .

Đề nghị Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng cho 
tôi được ứng cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí 
Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 – 2020 tại Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 Công 
ty được tổ chức vào ngày 22 tháng 04 năm 2016.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi sẽ đem 
hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Trân trọng cảm ơn.                                                                                                             

..............., ngày ... tháng ... năm 2016
                                                                                           CỔ ĐÔNG
 

Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc đề cử tới:
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2016 
Công ty Cổ phần Máy-Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng
Địa chỉ: Số 53 Trần Phú, Quận Hải Châu, Đà Nẵng.
Điện thoại:0511.3821637 Fax: 0511.323590 Email: daescodtpt@dng.vnn.vn


