
1 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

          HOCHIMINH CITY ELECTRIC POWER TRADING INVESTMENT CORPORATION 
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QUY CHẾ BẦU CỬ  

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT 

NHIỆM KỲ 2017 - 2022 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH ĐIỆN LỰC TP.HCM 

(TRADINCORP) 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Điện lực TP Hồ Chí Minh 

được đã  Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua; 

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; Tạo điều kiện 

thuận lợi cho công tác tổ chức và Đại hội đồng Cổ đông thường niên thành công tốt 

đẹp. Công ty Tradincorp, kính trình Đại hội thông qua Quy bầu cử bổ sung thành 

viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 nhiệm kỳ 

2017-2022, cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát: 

1.   Thực hiện theo phương thức bỏ phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu 

bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu. Cổ đông có quyền bỏ phiếu của 

mình hoặc hoặc không bỏ phiếu cho thành viên HĐQT, Ban KS bổ sung.  

2. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS được xác định theo số 

phiếu bầu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS trúng cử phải đạt trên 51% 

tổng số phiếu bầu cho từng ứng viên trên tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:  

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị, Ban KS thì Đại hội sẽ 

tiến hành bầu cử tiếp lần 2 tương tự như trên. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn 

chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc để khuyết thành viên 

Hội đồng Quản trị, Ban KS và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo 

theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.  

II. Thể thức bỏ phiếu bầu:  

1.  Phiếu bầu ghi sẵn tên ứng viên, cột “SỐ PHIẾU BẦU”, Cổ đông có thể bầu 

bằng cách ghi vào cột này một trong các cách như sau:  

a) Đánh dấu “X”; hoặc. 

b) Điền số phiếu bầu với tối đa là “Số phiếu biểu quyết”.  
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2.  Tổ chức kiểm phiếu: việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại 

phòng bỏ phiếu ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Trước khi mở thùng 

phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản, niêm phong số phiếu 

không được sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên 

phiếu bầu.  

3.  Phiếu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:  

a) Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số 

lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị 

quyết chấp thuận;  

b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (≤) tổng số phiếu bầu được 

phép của cổ đông đó;  

c) Không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này.  

4.  Phiếu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:  

a) Phiếu ghi tên ứng viên không có trong danh sách đề cử đã được Đại hội 

đồng cổ đông thông qua; hoặc  

b) Bầu vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của mình; hoặc  

c) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu vào các ô, cột yêu cầu.  

Trên đây là toàn bộ quy chế bầu cử Thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty 

Tradincorp.  

Kính trình Đại hội thông qua ./. 


