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PHU LVC HIIaNG DAN BAU HDQT
ONG TRI1ONG H€5P DEN LUC BAU CI cO 01 tNG VIEN LÀ ONG/BA
)

(Theo p/i u'o'ng t/zá'c bcu dn philu)

V

all s) I, g au:
- Phiu màu yang bdu thành viên Ht5i dthig quán ti'l.
2. Bôphiu:
- Bó phiê'u bdu HDQT vào thuingphiê'u.
3. G/zip/iilu bâu:
- Mi cd dong có tang so' quyn du'cic biê'u quylt tu'o'ng t'tng vOi tdng s c phdn có quyn biê'u quylt
(bao gm sá h1cu và ducrc iy quyên) nhán vái sO thành viên ducrc báu cia HDQT. (SO thành viên
du'cic báu: 01 thành viên cOn thiêu,).
- Co aông CO the chia tdng so' phiê'u biê'u quyê't cho tá't cO cOc ing vien, hoc dO'n hIt tang sO' cho môt
hoc mt so lng viên nhu'ng lông so phiêu dã biéu quyêt cho các t'tng viên khOng du'q'c vut qua lông
sO phi ê'u dztcic biêu quyêt.
VIdu:
Qz.y c dOng Nguyln Van A nm giü' (bao g3m sá hi?u và du'crc ziy quyIn) 1.000 cd phdn có quyê'n
biêu quylt. Khi do tOng sO phiêu báu cz.a cO dông Nguyen Van A là:
(1.000x 1) = 1.000philu biu.
TQi dcii h5i ldn nay CO duy nhá't 01 z'ng viên là Ong/Bà ............, nên CI dOng Nguyln Van A cO
the báu don phiêu theo phu'cing thz'tc sau:
Trtthng lzçrp 1: Sfr ding hit SI philu btu dl btu cho á'ng vien
H9 ten frng cfr viên

S phiu du'qc bãu

1.Ungviênl

1.000

Tong s phiu bâu

1.000

Trurng h9p 2: K/zông si' dyng hIt sl p/zilu bu dl bu clio á'ng vien
Hç ten frng c1r viên

S phiu dirçrc bu

lJXngviênl
Tang s phiêu bu

500
-

500

4. Philu btu k/iông hçrp 1
- Philu cO tdng so' philu dã biê'u quylt cho thg c viên cza cl dOng vit qua tdng sl philu du'Q'c
biêu quyêt cia cO dOng do nãm giü' (bao gOm sO' hüu và du'çic i'iy quyen).
119 ten frng cfr viên

S phiu thrçrc bâu

1.U'ngviênl

2.000

Tng s phiu bâu

2.000

COc trithng hp khác quy djnh lcd khothn 2 Diu 4 Quy chl blu ct.
V Philu khOng theo máu quy dinh caa TOng cOng ty, khOng có dO'u cta Tlng cOng ly;
V Philu gch xoO, tha cht'a ma khOng CO chü' kj' nháy cta cl dOng ben cctnh;
V Philu ghi thêni hoc ghi t&n ing viên khOng ding, khOng thu5c danh sách zng ci't viên
d cOng bO trzthc khi lien hành bO phiêu;
V Philu cO tlng sl quyn dã biê'u quylt cho nhü'ng z'cng ci' viên cia Cd dOng vuQi qua
tdng sd quyen dic biêu quyet cia cO dOng do nãm gizt (bao gOm sO' hü'u và du'ac iiy
quyen).

