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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN 

PHIẾU BẦU CỬ 

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN ĐỘC LẬP TRỊ NHIỆM KỲ 2017-2021 

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền:……………………………………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:………………………………………………………………………cổ phần 

Tổng số phiếu bầu cử (Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên HĐQT độc lập cần 

bầu bổ sung):………………………………………………………………………………………………..phiếu 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN 

STT HỌ TÊN TÌNH TRẠNG BẦU CỬ SỐ PHIẾU BẦU 

CHỌN KHÔNG CHỌN  

1     

2     

……………, ngày…….tháng…….năm 2020 

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

                                                                                                                                                                   (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

1. Cách thức bầu cử 

Với mỗi ứng viên trong danh sách, cổ đông thực hiện đánh dấu “X” vào 1 trong 2 tình trạng bầu cử (Chọn, 
Không chọn). Số lượng ứng viên được chọn không vượt quá số lượng đã được ĐHĐCĐ thông qua trước đó. 

Việc bầu thành viên HĐQT đôc lập được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có 
tổng số phiếu bầu cử tương ứng với số cổ phiếu sở hữu/ được ủy quyền nhân với số lượng thành viên cần bầu. Cổ 
đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng viên. 

2. Xác định tính hợp lệ của Phiếu bầu cử: 

Phiếu bầu cử hợp lê phải thỏa mãn tất cả các điều kiên sau: 

- Phiếu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn quy định và có 

đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn). Trường hợp cổ đông bỏ phiếu từ xa thì Phiếu bầu cử phải 

theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành; 

- Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa tên của ứng viên; 

- Các thông tin trên Phiếu không được ghi bằng bút chì; 

- Phiếu không ghi thêm tên ứng viên nằm ngoài Danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua. 

Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. 


