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CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG
KHÔNG VIETJET

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc





_________, ngày___ tháng ___ năm 2019

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG KHÔNG VIETJET
NHIỆM KỲ NĂM 2017-2022
Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019
Tên Cổ đông:____________________________________________________________________
Số Đăng ký sở hữu: _______________________________________________________________
Số thứ tự: ______________________________________________________________________
Ngày sinh: _______________________________ Nơi sinh: ______________________________
Địa chỉ thường trú: _______________________________________________________________
Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: __________________________________________________
Ngày cấp: ______________________ Nơi cấp:_______________________________________
Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại là____________cổ
phần, tương ứng với tỷ lệ____% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hàng không VietJet (“Công
ty”).
Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội
đồng quản trị của Công ty, tôi tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị độc lập của
Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022.
Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập
của Công ty nhiệm kỳ năm 2017-2022 theo quy định của Điều lệ và Quy chế bầu cử thành viên
Hội đồng quản trị tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty.
Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:
1. Sơ yếu lý lịch của người ứng cử theo mẫu Công ty.
2. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú/Giấy hoặc giấy tờ tương đương.
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Thẻ CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ
học vấn của ứng viên.
4. Giấy xác nhận số cổ phần cổ đông sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất hoặc giấy tờ tương
đương của Công ty Chứng khoán nơi ứng cử viên mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký Chứng khoán
Việt Nam (tính đến ngày 02/04/2019 - ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2019 của Công ty).

