
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

……………., ngày ….. tháng …… năm ……. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Kính gửi: Công ty cổ phần Lắp máy Điện nước và Xây dựng 

- Tên cổ đông: ……….…………………………………………….………….……..……….. 

- Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD (đối với tổ chức): ………………………..……………...…. 

- Ngày cấp: ……………………........ Nơi cấp: ……………………………..…………..…… 

- Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): ……………….……..…………… 

Số CCCD, CMND của người đại diện theo pháp luật: …………Ngày cấp: .………. Nơi 

cấp: ………….. …………………………………………… 

Tôi/ Chúng Tôi đề nghị Công ty cổ phần lắp máy điện nước và xây dựng cập nhật, bổ sung 

thông tin cổ đông tại Danh sách cổ đông của Tôi/ Chúng tôi với những nội dung như sau: 

1. Tên cổ đông: ……….…………...…………………………….……………………….… 

2. Số CCCD/CMND/HC/ĐKKD (đối với tổ chức): ………………………..……………… 

Ngày cấp: ………..………....... Nơi cấp: ……………………………..………………… 

3. Mã số thuế: ………………………………………………………………………………. 

4. Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): …………………..……………. 

Số CMND của người đại diện theo pháp luật: ………Ngày cấp: .……….Nơi cấp: 

……..……………….. 

5. Địa chỉ hộ khẩu thường trú/ Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

Nơi ở hiện nay/ Địa điểm kinh doanh (để nhận thông báo từ Công ty): ………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

6. Số tài khoản: ………………………………………..…………………………………… 

Tại ngân hàng: …………………………………………………………………………… 

7. Số điện thoại:………………… 

8. Email:……………………… 

Tôi/ Chúng tôi cam kết những thông tin điều chỉnh, bổ sung như trên là đúng và cam 

kết chịu hoàn toàn trách nhiệm liên quan đến những thông tin đã cung cấp. 

 

 CỔ ĐÔNG/ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG 

(Ký, ghi rõ họ tên/ đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 
Cổ đông gửi kèm bản photo CMND/ CCCD (đối với cổ đông cá nhân) 

 và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với cổ đông tổ chức). 


