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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
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THƯ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ BỒ SUNG  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH 

Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2013 – 2017 

 

NOMINATION/CANDIDACY LETTER FOR 

BOARD MEMBER/ INSPECTION COMMITTEE MEMBER OF REE CORP 

For the remaining of the term 2013 – 2017 
 

Kính gửi:   Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/03/2015 

  Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE). 

 

To:   Organizing Committee of Annual General Meeting held on 27 March  2015 

Refrigeration Electrical Engineering Corporation (REE Corp.) 

 

Cổ đông:……………………………………………………………………………........................ 

Giấy ĐKKD/CMND.......................................................................................................................... 

Đang sở hữu/được ủy quyền đại diện:…………………cổ phiếu, chiếm ………% trên tổng số            

269.067.792 cổ phiếu có quyền biểu quyết mà Quý công ty phát hành (không bao gồm 2.747 cổ 

phiếu quỹ) 

 

Full name of shareholder: 

Business registration number/ID 

Own/Authorized to represent:……………………shares, equivalent to........% of the total 

269.067.792  shares with voting rights that the Company  issued (not including 2,747 treasury 

shares) 

 

Xét đã thoả mãn các điều kiện được qui định của pháp luật hiện hành và Điệu lệ của Công ty Cổ 

phần Cơ điện lạnh, tôi (chúng tôi) làm thư này để tham gia: 

 

- * Ứng cử bổ sung vào thành viên: 

 Hội đồng Quản trị   

 Ban Kiểm soát   

 

- * Đề cử bổ sung vào thành viên: 

 Hội đồng Quản trị    

 Ban Kiểm soát   

 

Họ tên người được đề cử: 

Ông/bà:....................................................................................... Quốc tịch........................................ 

Số CMND/passport..........................cấp ngày:...........................tại..................................................... 

Địa chỉ................................................................................................................................................. 

 

Having satisfied the requirements stipulated by the law and the REE's Charter, I (We) hereby 

submit send this nomination/candidacy letter for the position of: 
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- * Seeking elections to: 

 Board of Directors  

 Inspection Committee  

 

- * Nominating for: 

 Board of Directors  

 Inspection Committee  

 

Nominee’s name: 

Mr./Mrs........................................................................... Nationality.................................................. 

ID/Passport number.......................................... Issuing date..............................at........................... 

Address............................................................................................................................................... 

 

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm : 

Enclosed documents to this letter are as follow: 

 Sơ yếu lý lịch có dán ảnh;  

Cirriculum Vitea with candidate’s photo 

 Bản sao CMND có xác nhận sao y của chính quyền địa phương (hoặc passport đối với Việt 

Kiều, người nước ngoài); Hộ khẩu thường trú hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn; 

A notarized copy of ID/passport and  register for permanent residence; 

 Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn của người ứng cử; 

A notarized copy of degrees and professional certificates  

 Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm cổ đông ủy quyền ứng cử). 

Authorized letters (if the candidate is authorized by group of shareholders) 

 

Tôi (Chúng tôi) cam kết đã và sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các qui định hiện hành của pháp luật và 

Điều lệ của Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh. 

I (We) commitment to strictly comply with current regulations of law and the Charter of 

Refrigeration Electrical Engineering Corporation. 

 

Trân trọng, 

Yours sincerely, 

          Làm tại…………..ngày……tháng 03 năm 2015 

               Date..................................March 2015 

 

  Người đề cử/ Người ứng cử 

           Nominator/ Candidate 

 

 

 

 

  (Ký và ghi rõ họ tên) 

           Sign and state full name 

 

 

 


