
 

DỰ THẢO QUY CHẾ BẦU CỬ ĐỂ BẦU THAY THẾ  

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2015-2020 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều 

luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thuận Đức. 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Thuận Đức thông qua 

Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 như sau: 

I. Đối tượng thực hiện bầu cử 

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của Cổ 

đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 

02/04/2019). 

II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT 

Theo danh sách do Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần 

Thuận Đức tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp 

xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.  

III. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ  

1. Phiếu bầu: 

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự; 

- Phiếu bầu thành viên HĐQT được in; 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu HĐQT theo mã số tham dự; 

- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu bầu khác. 

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ  

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty; 

- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được 

ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;  

- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho những ứng viên của Cổ đông vượt quá tổng số 

quyền bầu cử của Cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền; 

- Phiếu bầu không có chữ ký của Cổ đông/đại diện Cổ đông. 
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IV. Số thành viên HĐQT được bầu thay thế: 02 (hai) thành viên 

V. Phương thức bầu cử 

 Việc bầu cử thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, 

theo đó: 

- Mỗi Cổ đông có tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu 

quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền): nhân với 02 (số thành viên HĐQT); 

- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho 

các ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác 

nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của Cổ đông/đại diện Cổ đông đối với mỗi ứng 

viên;  

- Tổng số quyền bầu cử Cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng 

số quyền bầu cử của Cổ đông/đại diện Cổ đông đó;  

- Cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích dấu X 

hoặc V) vào cột “Số phiếu bầu” trên Phiếu bầu cử; 

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu 

và được kiểm tra với sự chứng kiến của Cổ đông; 

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết th c 

khi Cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu; 

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết th c; 

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu 

công bố trước Đại hội đồng cổ đông. 

VI. Nguyên tắc trúng cử 

- Người tr ng cử được xác định theo số quyền bầu cử nhận được từ các cổ đông 

thực hiện bầu cử, tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu 

cử cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên HĐQT cần bầu; 

- Trường hợp có những ứng viên đạt tỷ lệ % số cổ đông tín nhiệm ngang nhau mà 

cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên tr ng cử theo quy định thì sẽ tổ chức 

bầu lại giữa các ứng viên này để chọn đủ số thành viên; 

- Trường hợp bầu cử không đạt đủ thành viên HĐQT, Đại hội đồng cổ đồng sẽ tiếp 

tục bầu cử các đợt tiếp sau cho đến khi đủ số thành viên. 

Quy chế này và phụ lục đính kèm được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để 

biểu quyết thông qua. 

Trân trọng./. 



 
Nơi nhận: 

- Các cổ đông (đăng website công ty); 

- Thành viên HĐQT, BTGĐ, BKS; 

- Lưu VP. 
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