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PHIẾU BẦU 

BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 

 

       I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

1. Họ và tên cổ đông/đại diện ủy quyền: ……………………………………. 

2. CMND/CCCD/HC/ĐKKD số: …………………………………………… 

3. Số cổ phần sở hữu/đại diện: ……………………………………………… 

4. Tổng số phiếu biểu quyết1: ………………………………………………. 

      II. BẦU CỬ 

TT Ứng cử viên Số phiếu biểu quyết 

1   

2   

3   

Tổng cộng   

   
 

Cổ đông/đại diện được ủy quyền 

(Ký tên và ghi họ tên) 

 

 

 

Ghi chú:  

1. Nếu đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu biểu 

quyết” tại dòng tương ứng với tên ửng cử viên đó. 

2. Cổ đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết cho một hoặc 

một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể bằng hoặc không bằng nhau tùy 

theo sự tín nhiệm của cổ đông đối với các ứng viên.  

3. Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của cổ đông phải nhỏ hơn hoặc bằng, không vượt quá 

tổng số phiếu biểu quyết nêu tại mục I.4 Phần thông tin cổ đông 

4. Kiểm tra thông tin tại mục I. Trường hợp có sai sót hoặc bị nhầm lẫn khi ghi phiếu, với 

điều kiện chưa bỏ vào Thùng phiếu, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi lấy phiếu mới 

và hủy phiếu cũ.  

5. Cổ đông ký và ghi rõ họ tên vào phiếu bầu. 

                                                 
1 Tổng số phiếu biểu quyết = [Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết] X (nhân) [Số thành viên Ban Kiểm soát cần bầu]. 


