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C Ộ N G  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hạ Long, ngày 23 tháng 10 năm 2019

THÈ LÊ BẦU CỬ
BỎ SỤNG THÀNH VIEN h ộ i  đ ò n g  q u ả n  t r ị  

CHO THỜI GIAN CÒN LẠI CỦA NHIỆM KỲ 2018-2023

Căn cứ Luật doanh nghiệp nước CHXHCN Việt Nam được Quốc Hội thông \qua 
ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điêu lệ tô chức và hoạt động Công ty cỗ phần đầu tư cảng Cái Lân (sửa 
đổi lần 5 ngày 21/4/2018),

Điều 1. Số lượng và nhiệm  kỳ

- Số lượng: 02 (Hai) thành viên Hội đồng quản trị

- Thời gian còn lại của nhiệm  kỳ 2018-2023,

Điều 2 . N guyên tác bầu cử

- Việc bầu Hội đồng quản trị đưọ’c thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu với 
hình thức bỏ phiếu tại Đại hội.

- Phương thức bầu dồn phiếu: Mỗi cổ đông/đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu 
quyết tương ứng với tổng  số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân (x) với số thành viên 

được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát, c ổ  đông/đại diện cổ đông có quyền 
dồn hết tổng số phiếu biểu  quyết của mình cho m ột hoặc m ột số ứng cử viên.

Ví dụ:

-  Cô đông sở hữu/đại diện sở hữu tong sẻ  cổ phần tại Đại hội là 2.000 cổ phần thực
hiện bâu cả 02 thành viên Hội đẳng quản trị thì so quyền biếu quyết của cố đông là:
2.000 X 2 = 4.000 phiếu.

Giả sử Đại hội đồng cố đông biểu quyết chọn 02 thành viên HĐQT. cổ  đông 
Nguyên Văn A nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 2.000 cổ phần có quyền biểu 
quyết. Khỉ đó tổng số quyền biểu quyết của cổ đông Nguyễn Văn A là: (2.000 X 2) =
4.000 quyền biểu quyết.

Cổ đông Nguyễn Văn A có thể bầu dồn phiếu theo phương thức sau:

1. Dôn hết 4.000 quyền biếu quyết của mình cho 01 ứng cử viên thành viên HĐQT.

2. Chia đêu 4.000 quyền biểu quyết cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT (tương
đương môi ứng cử viên nhận được 2.000 quyền bỉểu quyết, của cổ đông Nguyễn 
Văn Ả). >.

3. Chia 4.000 quyền biểu quyết của mình cho 02 ứng cử viên thành viên HĐQT 
nhưng không đều nhau.

-  Co đông có quyền bầu hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của

mình cho các ứng cử viên H Đ Q T, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử
ĩ



viên nào. lo n g  số phiếu biếu quyết cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu 
được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông.

Điều 3 . Q uy định phiếu bầu cử

- Phiếu bầu do Ban tổ chức Đại hội phát hành. Trên mỗi Phiếu bầu có các thông tin: 
họ và tên cố đông/đại diện cố đông, số lượng cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng số 
phiếu biểu quyết. Họ tên các ứng cử viên được đề cử. Theo đó:

Tông so phiếu biếu quyết — Tống so cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu X 2

- Cô đông/đại diện cổ đông được lựa chọn 02 hoặc ít hơn trong số các ứng cử viên.
Cố đông ghi số lượng phiếu bầu =  0 đối với những ứng cử viên không lựa chọn.

- Khi được phát phiếu bầu, cố đông/đại diện cổ đông phải kiểm  tra lại họ tên, số cổ 
phân sở hữu m à m ình đại diện, tống số phiếu biểu quyết m à mình đại diện ghi trên phiếu 

bâu, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu bầu được coi là 
hợp lệ khi có ghi đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên Phiếu bầu.

* Phiếu bầu họp lệ:

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của 
Công ty cổ phần đầu tư  Cảng Cái Lân, không cạo, sửa, tẩy, xóa;

- Phiêu bầu cho những người trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua; jOBsao^

- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua;

- Tống số phiếu biểu quyết của cổ đông bầu cho tất cả các ứng cử viên lớn hơn tổng 
số quyền biểu quyết của cổ đông;

- Cố đông gạch tên ứng cử viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách;

- Số lượng phiếu biểu quyết ghi bằng %;

- Cố đông/đại diện cổ đông không ký tên trên phiếu bầu 

Điều 4 . N guyên tắc trúng cử Hội đồng Quản trị

1. V iệc lựa chọn ứng cử viên trúng cử vào HĐQT 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  quy định tại Điều lệ Công ty (02 thành viên HĐQT).

2. M ọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xél ngay tại Đại hội, cổ đône 
không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác. Trường hợp có bất đồng về thủ 

tục bâu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết 
định.



Điều 5 . N guyên tác kiếm  phiếu

1. Ban K iếm  phiếu tiến hành kiểm  tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cố

đông.

2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc 
khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.

3. Việc kiểm  phiếu phải được tiến hành ngày sau khi việc bỏ phiếu kết thúc.

4. Kết quả kiểm  phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiêu công 

bố trước Đại hội.

BAN TỞ CHỨC
I ĐÒNG QUẢN TRỊ

Lê Minh Khôi


