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N BẢN HỌP NHÓM CỎ ĐÔNG
cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát 

ng ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI)

Hôm nay, ngay / /2018, tại ...................................................................... . chúng tôi là
những cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân (CPI) cùng nhau nắm giữ ...............
cổ phần, chiếm ...........% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh
sách đính kèm theo đây: 
cùng nhất trí đề cử:
Ông (Bà): .............................................. ............................................... ...........................................
CMTND số: ....................... Ngày cấp: ..............................Nơi cấp :.....................................
Địa chỉ thường trú:...........................................................................................................................
Trình độ học vấn:...................................... Chuyên ngành:.............................................................
Hiện đang sở hữ u :............... cổ phần (Bằng chữ:...........................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.......................................................................................
làm ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân khóa III 
(nhiệm kỳ 2018-2023).
Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:
Ông (Bà): .............................................. ..................................... .....................................................
CMTND số: .............................Ngày cấp :.....................Nơi cấp:.................................................
Hiện đang sở hữu:............... cổ phần (Bằng chữ:...........................................................................)
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):.......................................................................................
Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử ứng viên v à o ..............................................
của Công ty cổ phần Đầu tư cảng Cái Lân.
Biên bản này được lập vào lúc , ngày / /2018 tạ i ...................................

..............., ngày ......tháng.......năm 2018
Đại diện nhóm cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)
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DANH SÁCH CỎ ĐỒNG
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