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PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2020 - 2025
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020
Họ và tên cổ đông: .................................................................................................................................
Mã số cổ đông: .....................................................................................................................................
Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: ……………………cổ phần
Số phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị (*): ……………………….phiếu
Stt

Ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

Số phiếu biểu quyết

1
2
3
4
5
6
7
8
Tổng cộng

(*) Khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014 và khoản 4 điều 20 Điều lệ Công ty quy
định: “Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải
được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số
biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu
của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một
phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người
trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số
phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho
đến khi đủ số thành viên theo quy định. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở
lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản
trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu
bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử”. Như vậy:
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, số thành viên Hội đồng
Quản trị được bầu là 06 thành viên.
Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu bổ
sung thành viên BKS: 100 x 6 = 600 phiếu.
Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của
mình cho từng ứng cử viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho
tất cả ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng phiếu biểu quyết của cổ
đông. Cổ đông có thể dồn hết số phiếu cho 01 ứng cử viên hoặc chia ra cho một
số ứng cử viên.

Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020
Cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)
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