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Điều 1: Điều kiện tham gia bầu cử 

Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết 

theo danh sách cổ đông công ty chốt ngày 15/2/2016 có mặt tại Đại Hội. 

Điều 2: Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-2020 

Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị: ……….. thành viên. 

Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát: …………… thành viên  

Điều 3: Phiếu bầu cử. 

3.1 Phiếu bầu cử được in thống nhất, có tổng số phiếu bầu theo mã số tham dự. 

3.2 Phiếu bầu cử gồm 02 loại, bao gồm: 1 phiếu bầu cử Hội Đồng Quản Trị và 1 phiếu bầu cử 

Ban Kiểm Soát theo mã số tham dự. 

3.3 Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ: 

 Phiếu bầu cử không phải là phiếu theo mẫu quy định do Ban tổ chức phát hành cho cổ 

đông hoặc người được ủy quyền dự hợp. 

 Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên vượt quá tổng số phiếu mà cổ đông  hoặc 

người được ủy quyền dự hợp được phép bầu. 

 Phiếu bầu ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại Hội thông qua hoặc 

phiếu bầu bị gạch xóa, tẩy, sửa chữa. 

 Số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên thành viên Hội Đồng Quản Trị 

hoặc Ban Kiểm Soát được phép bầu. 

Điều 4: Phƣơng thức bầu cử 

4.1 Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát hai (02) phiếu, 1 phiếu bầu cử Hội Đồng Quản 

Trị và 1 phiếu bầu cử Ban Kiểm Soát theo mã số tham dự. 

4.2 Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương 

thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số phiếu 

bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) nhân với số thành viên được bầu của Hội 

Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát. 

4.3 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp bầu chọn ứng viên nào thì ghi số phiếu bầu 

tương ứng với tên ứng viên đó. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp phải ghi rõ số phiếu 

bầu cho ứng viên mình bầu chọn. 

4.4 Cổ đông có quyền dồn số phiếu biểu quyết của mình cho một số ứng viên hoặc dồn hết số 

phiếu bầu của mình cho duy nhất một ứng viên. 

4.5 Khi tiến hành bầu cử, cổ đông tự điền vào phiếu bầu của mình: số quyền biểu quyết cho 

từng ứng viên mà mình tín nhiệm, sao cho tổng số phiếu bầu đã điền cho các ứng viên phải 

bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông có. 

DỰ THẢO 



4.6 Trường hợp ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ Ban Kiểm Phiếu để xin cấp lại phiếu mới và 

nộp lại phiếu bầu cũ. 

4.7 Phiếu bầu cử được bỏ vào thùng phiếu đã niêm phong 

Điều 5: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu 

5.1 Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông. 

5.2 Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả bầu cử và lập thành biên bản bầu cử. Biên 

bản bầu cử sẽ được các thành viên của Ban kiểm phiếu ký xác nhận về tính chính xác, minh 

bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu. 

Điều 6: Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát 

6.1 Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát được xác định theo số 

phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số 

thành viên quy định và được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành. 

6.2 Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên cùng đạt ít nhất 51% % tổng số biểu quyết của tất cả 

cổ đông dự họp tán thành và đạt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng 

Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu 

ngang nhau. 

6.3 Trường hợp bầu không đủ số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát cần bầu, 

thì tiến hành bầu lại bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị , Ban Kiểm Soát cho đủ số lượng từ 

các ứng viên còn lại. 

Trên đây là Quy chế bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2016-

2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát Triển sản Xuất 

Thương Mại Sài Gòn (SADACO). 

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ 

đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước, 

Điều lệ Công ty. 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2016 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                    CHỦ TỊCH  
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HƢỚNG DẪN 

1 Căn cứ theo khoản 03, Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13, việc 

biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát 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 

Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát. 

Ví dụ: Nhiệm kỳ 2016-2020, số thành viên Ban Kiểm Soát được bầu là 03 thành 

viên  

Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần, 

Vậy tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông A là: 100 x 3 = 300 phiếu biểu quyết. 

 

2. Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một 

hoặc một số ứng viên. 

3. Tổng số phiếu bầu dành cho các ứng viên không vượt quá tổng số phiếu mà cổ 

đông  hoặc người được ủy quyền dự hợp được phép bầu. 

4. Tổng số thành viên được bầu vượt quá số lượng thành viên thành viên Hội 

Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát được phép bầu. 

 5. Phiếu bầu không ghi tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử mà Đại Hội 

thông qua hoặc phiếu bầu bị gạch xóa, tẩy, sửa chữa. 

6. Trường hợp ghi nhầm, cổ đông vui lòng liên hệ Ban Kiểm Phiếu để xin cấp lại 

phiếu mới và nộp lại phiếu bầu cũ. 
 


