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THÔNG BÁO ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN  

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VN  

NHIỆM KỲ 2013-2018 

 
Kính gửi: Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt nam 

 

Hôm nay ……………, ngày……tháng……năm 2017, căn cứ Thông báo số 4171/VCB-

CL&TKTH ngày 28 tháng 3 năm 2017 của Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam về việc đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013-

2018, tôi/chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu/tự nguyện tập họp thành nhóm cổ đông 

sở hữu trên ………… tổng số cổ phần phổ thông của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt 

Nam trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng trước ngày hôm nay. 

Tôi/chúng tôi xin thông báo và cam kết với Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam như sau: 

1. Thống nhất đề cử người có tên dưới đây được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2013-2018 như sau: 

 

STT Họ tên ứng cử viên Số CMTND/HỘ CHIẾU 

1     

2   

2. Tôi/Chúng tôi cam kết đảm bảo duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần NHTMCP NTVN trong thời 

gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng và việc tập họp thành nhóm cổ đông theo danh sách dưới 

đây đến ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nhằm đảm bảo hiệu lực pháp 

lý của việc đề cử các ứng viên trên, để Đại hội đồng cổ đông bầu vào Hội đồng quản trị 

nhiệm kỳ 2013-2018. 

3. Tôi/ Chúng tôi xin gửi kèm theo thông báo này hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo 

đúng quy định của pháp luật và Thông báo số 4171/VCB-CL&TKTH nêu trên. 

     Thông tin Cổ đông/Danh sách các cổ đông tập hợp thành nhóm cổ đông đề cử ứng cử viên 

như sau: 
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STT 
HỌ TÊN  

CỔ ĐÔNG 

Số CMTND/HỘ 

CHIẾU/ĐKKD 

SỐ CP SỞ HỮU 

LIÊN TỤC TRONG 

VÒNG 6 THÁNG 

TRƯỚC NGÀY 

HÔM NAY 

TỶ 

LỆ/TỔNG 

SỐ CỔ 

PHẦN CỦA 

VCB 

CHỮ KÝ
1
 

 

1      

2      

3      

4      

….      

 TỔNG CỘNG    

 

                                                 
1
 Nếu cổ đông là pháp nhân thì phải có chữ ký, họ tên của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân 


