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THƯ ĐỀ CỬ/NOMINATION LETTER  

THÀNH VIÊN HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 

NHIỆM KỲ 2018-2023 

THE BOD MEMBER OF BINH MINH PLASTICS JSC. 

TENURE 2018-2023 

Kính gởi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH 

To: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2021 

BINH MINH PLASTICS JSC. 

 

Chúng tôi là cổ đông / nhóm cổ đông sở hữu ……..% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu 

quyết của Công ty  (tính tới ngày đăng ký cuối cùng 02/04/2021) như sau: 

It’s the shareholder / group of shareholders who own ………….% of total ordinary shares with 

voting right of the Company (at the record date 02 Apr.2021) as follows: 

 

Cổ đông hoặc đại diện /Shareholder or representative: 

………………………………………………………………………………………………. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số / ID No./Citizen Identification No./Passport/Cert. of 

Business Registration No.: ………………………Ngày cấp/Date of issue: …………………. 

Nơi cấp/Place of issue: ………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên lạc/Contact address: …………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………… 

Điện thoại/Phone: …………………….   Thư điện tử/Email: ……………………………….. 

Hiện đang sở hữu/Currently owning: …………….. cổ phần/shares, chiếm/accounted ………% 

trên tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty/of total ordinary shares with 

voting right of the Company. 

 

Căn cứ vào thông báo của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh về việc ứng cử/đề cử nhân sự thay thế 

cho 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã có thư từ nhiệm, chúng tôi đủ điều kiện để đề cử 

cá nhân có tên sau đây tham gia vào HĐQT thay thế cho thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh: 



 

 

Refer to the announcement of Binh Minh Plastics Joint-Stock Company for candidacy/nomination 

the member of BOD tenure 2018-2023, we have enough conditions to nominate the candidate(s) to 

replace the resigned BOD member at the AGM 2021 of Binh Minh Plastics Joint-Stock as 

following: 

 

Họ và tên/Full name:     ................................................................ Nam-Male/Nữ-Female: ……….. 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ID No./Passport: ……………  Ngày cấp/Date of issue: …………….. 

Nơi cấp/Place of issue: …………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên lạc/Contact address: …………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………. 

Điện thoại/Phone: ………………………. Email: ………………………………………………….  

Trình độ học vấn/Education level: …………………………………………………………………. 

Chuyên môn/Professional qualification: …………………………………………………………... 

Hiện đang sở hữu/Owning: ……. cổ phần/shares, chiếm/accounted …….. % trên tổng số cổ phần 

phổ thông có quyền biểu quyết của Công ty/of total ordinary shares with voting right of the 

Company. 

 

Chúng tôi cam kết các ứng viên được đề cử nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định 

của vị trí đề cử và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc đề cử này. 

We commit that the nominated candidate meets all standards of nominated position and shall be 

responsible for this nomination. 

 

Trân trọng cảm ơn. 

Sincerely, 

 ………., ngày/date ...... tháng/month 4 năm/year 2021 

 CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER  
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