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CÔNG TY CỔ PHẦN 

ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                     Hà Nội, ngày 31 tháng  5  năm 2022 

 

NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022  

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ THỐNG NHẤT 

 

 Để đảm bảo công bằng, chính xác trong việc biểu quyết thông qua các nội 

dung của Đại hội cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống 

Nhất được tiến hành theo nguyên tắc, thể lệ biểu quyết như sau: 

1. Hình thức biểu quyết  

- Cổ đông và đại diện được ủy quyền (sau đây gọi chung là cổ đông) thực hiện 

quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty Cổ 

phần Điện Cơ Thống nhất bằng hình thức sử dụng Phiếu biểu quyết. 

- Phiếu biểu quyết (màu hồng) được in thống nhất do Ban tổ chức phát hành 

có đóng dấu treo của công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất, được phát cho 

mỗi cổ đông khi tham dự Đại hội.  

- Nội dung trên phiếu biểu quyết: Mã số cổ đông, Họ và tên của cổ đông hoặc đại 

diện được uỷ quyền, Số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại điện được uỷ quyền 

và các nội dung biểu quyết tại đại hội. 

 2. Ghi phiếu biểu quyết:  

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu "x"/ “√” hoặc ghi số cổ phần có 

quyền biểu quyết vào các ô “tán thành” hoặc “không tán thành” của từng nội 

dung biểu quyết.  

- Trường hợp cổ đông để trống cả 2 ô không đánh dấu được coi là “không có ý 

kiến” hoặc nếu có ý kiến khác thì ghi trong ô “ý kiến khác”. 

- Trường hợp ghi sai, Cổ đông đề nghị Ban tổ chức đổi phiếu biểu quyết khác. 

- Ký xác nhận việc thực hiện biểu quyết. 

 3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

- Phiếu biểu quyết không theo mẫu của Ban tổ chức, không có dấu treo của 

Công ty; 

- Phiếu biểu quyết gạch xóa, sửa chữa hoặc ghi thêm nội dung không đúng với 

nội dung đã được Đại hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu. 
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4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

- Ban kiểm phiếu và người giám sát việc kiểm phiếu tiến hành kiểm tra 

thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông và đại diện được ủy 

quyền; 

-  Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; 

-  Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản. Trưởng Ban kiểm phiếu có 

trách nhiệm công bố trước Đại hội. 

 Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội và Nghị quyết 

của Đại hội. 

5. Hiệu lực thi hành 

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay sau khi được thông qua 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của công ty cổ phần Điện Cơ 

Thống Nhất. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bùi Trọng Dân 

 

        

                                                                                         

 

 

 


