
 

 

Đồng Nai, ngày 31  tháng 3 năm 2015 
 

QUY CHẾ 
Bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015 

 

Quy chế bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 tại Đại hội đồng 

cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty DNC được thực hiện theo quy định sau đây: 

I. Nội dung Bầu cử: 

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng Quản trị: 01 thành viên. 

Danh sách bầu cử được lập trên cơ sở đề cử, ứng cử (gọi tắt là ứng cử viên) theo quy 

định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. 

II. Tiêu chuẩn và điều kiện để làm Thành viên HĐQT 

Thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ của Công ty. 

III. Bầu cử 

1. Thể thức bầu cử 

Căn cứ vào điểm c khoản 3 điều 104 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định: “Việc biểu 

quyết bầu Thành viên HĐQT phải 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 HĐQT và cổ đông có quyền dồn hết phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng cử viên”. 

2. Thể thức bầu cử 

- Hình thức phiếu bầu cử: Phiếu bầu cử phải có đóng dấu đỏ của Công ty DNC và do Ban 

tổ chức phát cho các đại biểu tại Đại hội. 

- Nội dung phiếu bầu cử: 

 Thể hiện tên cổ đông/đại diện cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu, tổng 

số quyền bầu cử. 

 Danh sách bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị. 

- Phương thức bầu cử: 

 Cổ đông dùng Tổng số phiếu biểu quyết của mình để bầu cho 1 hoặc các ứng cử 

viên trong danh sách bầu cử. Phần “Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống để cổ đông có 

thể dồn phiếu cho bất kỳ ai mà cổ đông ủng hộ trong danh sách bầu cử hoặc cổ đông 

ủng hộ ứng cử viên nào bao nhiêu phiếu biểu quyết sẽ ghi số phiếu biểu quyết mà 

mình ủng hộ vào bên phải phần “Họ tên ứng cử viên”. 

 Nếu cổ đông không ghi số phiếu biểu quyết cho bất kỳ người nào trong danh sách 

bầu cử thì phần “Số phiếu biểu quyết” sẽ để trống và Tổng số phiếu biểu quyết được 

chia đều cho tất cả các ứng cử viên. 



 

 
 

  Cổ đông chỉ được quyền bầu dồn phiếu biểu quyết (hoặc phân chia) cho các ứng cử 

viên trong phạm vi Tổng số phiếu biểu quyết của mình. 

  Phiếu bầu hợp lệ phải là phiếu bầu cử do Ban tổ chức phát ra (có dấu đỏ của Công 

ty DNC) và thuộc các trường hợp sau: 

 Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên nhỏ hơn hoặc bằng tổng số 

phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông 

 Phiếu bầu để trống 

 Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: 

 Cổ đông/đại diện cổ đông gạch tên ứng viên; 

 Cổ đông/đại diện cổ đông dùng vượt quá tổng số phiếu bầu của mình; 

 Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (01 người); 

 Cổ đông/đại diện cổ đông bầu bằng % số phiếu; 

 Phiếu bầu rách rời, tẩy xóa, ghi thêm tên người khác vào danh sách bầu. 

- Kết quả bầu cử: 

Người trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị 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 

Hội đồng quản trị cần bầu bổ sung. 

Trường hợp các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì xử lý như sau: 

 Người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phần nhiều hơn sẽ được chọn; 

  Nếu số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu cử lại 

giữa các ứng viên để chọn. 

- Ban Bầu cử kiểm phiếu biểu quyết lập Biên bản kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên hội 

đồng quản trị. 

Quy chế này có hiệu lực kể từ khi được đại hội đồng cổ đông thông qua. 

 

                                                                                   

 

 

 

  

 


