
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

MẪU PHIẾU BẦU 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Mã số bầu cử: 001    

Tên cổ đông: Trần Văn A 

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:  1000 cổ phần  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1000 x 5 = 5000 cổ phần (1) 

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và 

được ủy quyền được quyền biểu quyết. 

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được ủy 

quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ. 

- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ 

cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu không vượt quá 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: (2)£ (1). 

 DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 

STT Họ và tên Số cổ phần được bầu           

1 Nguyễn Văn A  

2 Nguyễn Văn B  

3 Nguyễn Văn C  

4 Nguyễn Văn D  

5 Nguyễn Văn E  

Tổng cộng (2)  

 
                Chữ ký của cổ đông/Người được Ủy Quyền 

                                                                                          (Ký tên) 



 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÀNH LẬP 

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

MẪU PHIẾU BẦU 
BAN KIỂM SOÁT 

Mã số bầu cử: 001    

Tên cổ đông: Trần Văn A 

Tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền:  1000 cổ phần  

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:   1000 x 3 = 3000 cổ phần (1) 

- Mỗi cổ đông được phát một phiếu bầu cử duy nhất cho toàn bộ số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và 

được uỷ quyền được quyền biểu quyết. 

- Số cổ phần có quyền biểu quyết của mỗi cổ đông bằng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và được uỷ 

quyền nhân với số lượng ứng viên được bầu của nhiệm kỳ. 

- Cổ đông có thể bầu toàn bộ số cổ phần có quyền biểu quyết của mình cho một ứng viên hoặc chia nhỏ 

cho hai hay nhiều ứng viên mà mình muốn bầu sao cho tổng số cổ phần được bầu không vượt quá 

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: (2) £ (1). 

 DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN 

STT Họ và tên Số cổ phần được bầu           

1 Nguyễn Thanh A  

2 Nguyễn Thanh B  

3 Nguyễn Thanh C  

Tổng cộng: (2)  

 
             Chữ ký của cổ đông/Người được Ủy Quyền 

                                                                                          (Ký tên) 
 

 


