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THÔNG BÁO  

Đ  C / NG C  NG VIÊN Đ C LẬP H I Đ NG QU N TRỊ NHI M KỲ 2016 – 2021 
 

Kính g i:   CÔNG TY C  PH N TẬP ĐOÀN Đ U TƯ ĐỊA C NO VA 

I. DANH SÁCH C  ĐÔNG/ NHÓM C  ĐÔNG Đ  C / NG C : 

TT C  đông 
CMND/ H  chi u/ GCNĐKDN S  CPPT(*) 

sở hữu 

Tỷ l  % trên 

T ng s  CPPT 

Thời gian liên tục sở hữu Ký tên, đóng d u 
(n u là t  ch c) S  Ngày c p Nơi c p T  Đ n 

1 
  

   
 

  
 

2 
  

   
 

  
 

… 
  

   
 

  
 

T NG C NG    

Ghi chú (*) : Cổ phần phổ thông được viết tắt là CPPT. 

II. DANH SÁCH NG VIÊN: 

Theo quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (“Công Ty”) và quy định pháp luật, tôi/ chúng tôi đề cử/ ứng cử người có tên dưới đây 

cho vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:  

TT Họ tên ng viên 
CMND/ H  chi u 

Trình đ  học v n Chuyên ngành 
S  Ngày c p Nơi c p 

1 
  

  
  

  

Tôi/ Chúng tôi cam kết các nội dung trong Thông báo đề cử/ ứng cử này là hoàn toàn chính xác, theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty. 

Trân trọng kính chào. …………………………, ngày …… tháng …… năm 2018 

 C  đông/ Đ i di n Nhóm C  đông 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 
 



 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
 ( ng viên đối với vị trí Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 - 2021) 

Họ và tên:  

Ngày sinh:  

Trình độ chuyên môn:  

Quá trình công tác (ít nhất 05 năm gần 

nhất, đáp ứng được tiêu chuẩn về 

chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh 

doanh theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp): 

 

- Từ ………./………./…….……… đến ………./………./…….……… 

 ........................................................................................................................................

- Từ ………./………./…….……… đến ………./………./…….……… 

 ........................................................................................................................................

- Từ ………./………./…….……… đến ………./………./…….……… 

 ........................................................................................................................................

- Từ ………./………./…….……… đến ………./………./…….……… 

 ........................................................................................................................................

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   

Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại 

thời điểm ....../....../2018), trong đó: 
 

+ Đại diện sở hữu c a tổ ch c:  
.................................. cổ phần. 

+ Cá nhân sở hữu:   
.................................. cổ phần. 

Số lượng CP nắm giữ của người có  

liên quan: .................................. cổ phần. 

Những khoản nợ đối với Công Ty:  

Lợi ích liên quan đối với Công Ty:  

Quyền lợi mâu thuẫn với Công Ty:  

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí thành viên 

độc lập Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham gia vào 

vị trí thành viên độc lập Hội đồng Quản trị và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên độc lập Hội đồng 

Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông tín nhiệm bổ nhiệm.  

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản đồng thời cam kết tuân 

thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật doanh nghiệp.  

Trân trọng. ………………………., ngày …… tháng …… năm 2018 

 Người lập  




