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NGUYÊN TẮC VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG - Kỳ họp thường niên 2019 
 

 
I. QUYẾT ĐỊNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA 

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại cuộc họp khi có đủ các điều kiện sau 
đây: 

 

1. Được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp 
chấp thuận, trừ trường hợp qui định tại khoản 2 bên dưới. 

2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc loại cổ phần và số 
lượng cổ phần của từng loại, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ 
cấu tổ chức quản  lý công ty, tổ chức lại và giải thể Công ty, thông qua đầu tư, các 
giao dịch chuyển nhượng, bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh tài sản có giá trị từ 50% trở 
lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần 
nhất thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ 
đông dự họp chấp thuận. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó 
mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số 
thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu 
của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được 
xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao 
nhất cho đến khi đủ số thành viên. 

Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tách thành 2 danh sách: danh sách thành viên HĐQT 
độc lập và không độc lập. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu và 
bầu 01 lần cho hai danh sách HĐQT, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng 
với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông 
có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng 
quản trị trong cả hai danh sách. Ứng viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất từ trên 
xuống trong mỗi danh sách sẽ trúng cử.  

4. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối 
cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử 
viên có số phiếu bầu ngang nhau. 

5. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên bằng cách để nguyên tên ứng viên được chọn và 
gạch ngang đối với ứng viên không lựa chọn. Số lượng ứng viên lựa chọn không được vượt 
quá số lượng thành viên HĐQT/BKS được phép bầu. 

6. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT/BKS phải có ít nhất một (01) phiếu bầu. 

 

 

 

 
 



II. THÔNG QUA THỂ THỨC BIỂU QUYẾT 
 

1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 
năm 2019 của công ty Cp Kỹ thuật điện Toàn Cầu theo quy tắc và thể lệ như sau: 

- Biểu quyết được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và 
chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, có chữ ký và con dấu công ty CP KTĐ Toàn Cầu 

- Để thuận lợi và nhanh chóng, cổ đông sẽ biểu quyết từng nội dung theo chương trình 
nghị sự bằng cách giơ phiếu khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, theo thứ tự gồm: 

・ Thứ (1): Không tán thành 

・ Thứ (2): Không ý kiến 

・ Thứ (3): Tán thành 

Đại diện Ban kiểm phiếu ghi nhận lại những cổ đông “Không tán thành” “Không ý 
kiến”. “Tán thành”. 

- Sau đó, Quý cổ đông điền đầy đủ vào Phiếu biểu quyết: Trên Phiếu biểu quyết có 
03 ô vuông tương ứng với “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không ý kiến”. Quý cổ 
đông hoặc đại diện Quý cổ đông chỉ được đánh dấu chéo (x) vào 1 trong 3 ô vuông để 
trống. 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp sau: 

i. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội năm 2019 phát hành. 

ii. Phiếu không đánh dấu chéo (x) vào ô vuông nào hoặc vào 02 ô vuông trở lên 
cho từng nội dung biểu quyết 

 

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị /Ban kiểm soát 
- Quý cổ đông nhận được 01 Tờ phiếu bầu Thành viên HĐQT/Thành viên BKS. 
- Tổng số phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS bằng số cổ phần được sở hữu và/hoặc số cổ 

phần được ủy quyền. 
- Quý cổ đông được lựa chọn tối thiểu 01 ứng cử viên HĐQT/BKS. 
- Phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS không hợp lệ là Phiếu thuộc một trong các trường hợp 

sau: 
i. Phiếu không do Ban tổ chức Đại hội năm 2019 phát hành 
ii. Tổng số phiếu bầu HĐQT/BKS lớn hơn số phiếu được quyền bầu quy định như 

trên 
iii. Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên được Đại hội thông qua. 

 
 

Ban kiểm phiếu sẽ thu lại Phiếu biểu quyết sau khi biểu quyết xong tất cả các nội dung cần 
biểu quyết. 

TP Hồ Chí Minh, ngày… tháng … năm 2019 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

           Chủ tịch  
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