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THƯ ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN .............................................................. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX) 
 

 
Kính gửi :      Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau  

 

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau. 
 

Tôi tên là :  ......................................................................................................................................................  

CMND/Hộ chiếu số : ............................. Ngày cấp :  ................................ Nơi cấp : .........................................  

Địa chỉ thường trú : ..........................................................................................................................................  

Trình độ học vấn :  .......................................................... Chuyên ngành :  .......................................................  

Hiện đang sở hữu : ……………….......…..........................cổ phần   

 

Xét đã thỏa các điều kiện được quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty, tôi làm thư này đề 
nghị được tham gia ứng cử: 

  Thành viên Hội đồng Quản trị                                  

  Thành viên Ban kiểm soát  

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 
được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2014. 
 

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty, đem hết 
năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty. 
 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

 Ứng viên  

   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTY CỔ PHẦN CBTS & XNK CÀ MAU 
Số 333 đường Cao Thắng, Khóm 7, P.8, TP. Cà Mau 

 

 

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

----------------------- 
 
 

……………………., ngày …… tháng 06 năm  2014 
 

 

 

 

THƯ ĐỀ CỬ  

THÀNH VIÊN .............................................................. 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX) 
 

 
Kính gửi :   Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014  

Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau  

 

Căn cứ điều Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau. 
 

Chúng tôi/Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau đại diện cho 

.................................... cổ phần, tương đương với ................% vốn điều lệ của Công ty (danh sách đính kèm ở 

trang sau) đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 cho chúng tôi/ tôi được đề cử : 

Ông/Bà :  ......................................................................................................................................................  

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) 
 

Làm ứng cử viên tham gia: 

 Hội đồng Quản trị                                  

 Ban kiểm soát  

của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau tại kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 

Công ty được tổ chức vào ngày 19 tháng 06 năm 2014. 

 

Chúng tôi/Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định 

hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

     ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ/CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 
 



CÔNG TY CP CHẾ BIẾN THỦY SẢN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU 

CAMIMEX 
Trụ sở chính: Số 333, đường Cao Thắng - Khóm 7 - Phường 8 - Tp. Cà Mau - Tỉnh Cà Mau 

Điện thoại: 07803. 831 608  -  Fax:  07803. 580 827 

Website: www.camimex.com.vn  ; Email: camimex@camimex.com.vn 

 

 
 

 
 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

.............................,ngày........ tháng 06 năm 2014 
 

 
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ 

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CÀ MAU (CAMIMEX) 

 

STT Tên cổ đông 
Số CMND, nơi 
cấp, ngày cấp 

Địa chỉ 
Tổng số cổ 

phần sở hữu 
Ký tên xác 

nhận 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07      

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

Tổng cộng   

 
 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

------o0o------ 
 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
(Dùng để tham gia làm ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát 

Công ty CP Chế biến và Xuất nhập khẩu Cà Mau - CAMIMEX ) 
  

- Họ và tên :    

- Giới tính :      

- Ngày tháng năm sinh :   

- Nơi sinh :    

- CMND/Hộ chiếu :                             Ngày cấp                       Nơi cấp   

- Quốc tịch :    

- Dân tộc :    

- Địa chỉ thường trú :    

- Số ĐT liên lạc :   

- Trình độ văn hóa : 

- Trình độ chuyên môn :    

- Quá trình công tác :  

 

 

 

 

 

 

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty:   

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:  

- Số CP nắm giữ               :  

+ Đại diện sở hữu :   

+ Cá nhân sở hữu :      

- Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty :  

- Hành vi phạm pháp (nếu có): 

- Những khoản nợ đối với Công ty:  

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:  

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:   

 
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách 
nhiệm trước pháp luật. 
             ........................................, ngày ........ tháng  06 năm  2014 
                                 Người khai  
                                                                                                       (ký và ghi rõ họ tên) 
    


