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PHIẾU BẦU CỬ  

BỔ SUNG THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

Mã cổ đông:  ..........................................................................................................................  

Tên cổ đông:  .........................................................................................................................  

Số cổ phần sở hữu:  ................................................................................................... cổ phần 

Số cổ phần được uỷ quyền:  ...................................................................................... cổ phần 

Tổng số cổ phần Sở hữu và được ủy quyền:  ............................................................ cổ phần 

Tổng số phiếu được bầu:  ......................................................................................... Phiếu 

 

STT 
TÊN ỨNG VIÊN VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Xếp theo vần ABC) 
SỐ PHIẾU BẦU 

1.    

2.    

3.    

4.    

 Tổng cộng:  

Tóm tắt thể lệ bầu cử: 

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên nêu trên không vượt quá Tổng số phiếu bầu của cổ 

đông (được ghi ở trên). Nếu vượt thì toàn bộ số phiếu bầu của Quý cổ đông là không hợp 

lệ; nếu thấp hơn Tổng số phiếu bầu của cổ đông đó thì số phiếu đã bầu cho các ứng viên là 

hợp lệ, số phiếu còn thiếu được coi là số phiếu trắng. 

- Tổng số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành 

viên HĐQT độc lập được bầu bổ sung. 

Ví dụ: Công ty bầu bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT. Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần 

(có quyền bầu cử) thì số phiếu bầu của cổ đông A như sau: 

Số phiếu tối đa được bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT: 100 x 1 = 100 phiếu bầu 

 

 Vĩnh Phúc, ngày 08 tháng 01 năm 2022 

CỔ ĐÔNG/ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký, ghi rõ họ tên) 
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