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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2027 

MÃ CỔ ĐÔNG: 

Họ và tên cổ đông:    Số CMND/Thẻ CCCD:  

Số lượng cổ phần sở hữu: …………cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền từ cổ đông khác:……….cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện biểu quyết: …………cổ phần 

Tổng số phiếu bầu: …….phiếu bầu 

 

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu cho ứng viên 

(1) (2) (3) 

1 Ông/Bà ………………………  

2 Ông/Bà ………………………  

3 Ông/Bà ………………………  

4 Ông/Bà ………………………  

5 Ông/Bà ………………………  

 

Danh sách ứng viên bầu thành viên HĐQT độc lập 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu cho ứng viên 

(1) (2) (3) 

1 Ông/Bà ………………………  

2 Ông/Bà ………………………  

 

Ghi chú:  

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu bầu tương ứng với 

tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với 

số lượng thành viên HĐQT cần bầu;  

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một ứng 

cử viên vào cột (3) tương ứng với ứng viên mà mình dự 

định bầu. Trường hợp Cổ đông chia đều số bầu cho các 

ứng viên, Cổ đông có thể đánh dấu X hoặc dấu  vào 

cột (3) tương ứng với các thành viên được bầu; 

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông 

không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ 

đông đó. 

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022 

Cổ đông/Đại diện theo ủy quyền                 

của Cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


