
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

 

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  

Tên Cổ đông:  

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN:                Ngày cấp:                  Nơi cấp:  

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có): 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ CCCD:            Ngày cấp:                  Nơi cấp: 

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ………………… (Bằng chữ: …………………………………) cổ phần 

tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát là: ……………………….. phiếu bầu. 

PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ 

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2022 

STT Họ tên ứng viên Số phiếu bầu 

1   

2   

3   

Ghi chú: 

1. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ 

phần mà mình có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và đại 

diện theo ủy quyền) nhân với số lượng thành viên BKS cần 

bầu (tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân 3);  

2. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một 

hoặc một số ứng cử viên.  

3. Cách ghi cột Số phiếu bầu: 

- Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu: 

+ Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột 

“Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu 

này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông. 

+ Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc 

bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên 

đó. 

- Tích dấu (x) hoặc dấu () vào cột Số phiếu bầu: 

+ Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) 

hoặc dấu () vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng 

viên đó. 

+ Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu () 

vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng  

viên muốn bầu. 

Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 


