CÔNG TY CỔ PHẦN BẾN XE TÀU PHÀ CẦN THƠ
Tp.Cần Thơ, ngày 29 tháng 4 năm 2011.

THỂ LỆ BẦU CỬ
HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2011 – 2015
tại ðẠI HỘI ðỒNG CỔ ðÔNG THƯỜNG NIÊN 2011
Kính thưa ðại hội !
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ vào ðiều lệ năm 2008 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ,
ðược sự chấp thuận của ðại hội, thay mặt Ban Bầu cử và Kiểm phiếu, tôi xin
trình ðại hội thể lệ bầu cử Hội ðồng Quản Trị (HðQT) và Ban Kiểm Soát (BKS)
nhiệm kỳ 2011 – 2015 với các ñiều, khoản cụ thể sau ñây:
ðiều 1: Phạm vi và ñối tượng áp dụng
1. Thể lệ bầu cử HðQT và BKS nhiệm kỳ 20011-2015 ñược áp dụng tại ðại
Hội ðồng Cổ ðông thường niên 2011 diễn ra ngày 29 tháng 4 năm 2011 tại
Hội trường Văn phòng Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ.
2. Thể lệ bầu cử này áp dụng với tất cả quý Cổ ñông hay người ñại diện ủy
quyền hợp pháp; thành viên HðQT và BKS; Chủ tọa ñoàn, Thư kỳ ñoàn,
Ban Tổ Chức và Ban Bầu cử & kiểm phiếu tại ðại Hội ðồng Cổ ðông
thường niên 2011 của Công ty Cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ.
ðiều 2: Danh sách bầu thành viên HðQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015
1. ðại hội ñã biểu quyết thông qua số lượng và danh sách như sau:
- Hội ðồng Quản Trị: Số lượng ñề cử: 07 thành viên;
Số lượng bầu:
- Ban Kiểm Soát:

07 thành viên.

Số lượng ñề cử: 03 thành viên;
Số lượng bầu:

03 thành viên.

2. Phiếu bầu cử có ghi ñầy ñủ họ, tên ứng viên.
3. Danh sách bầu thành viên HðQT và BKS ñược niêm yết ñể quý Cổ ñông
tiện tham khảo trong suốt quá trình diễn ra bầu cử tại ðại hội.
ðiều 3: Phiếu bầu cử
1. Phiếu bầu cử thành viên HðQT và BKS ñược in sẵn theo mẫu thống nhất,
ñóng dấu Công ty; có ghi mã số Cổ ñông và ghi số cổ phần sở hữu, tương
ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết, nghĩa là 01 (một) Cổ phần = 01
(một) quyền biểu quyết;
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2. Phiếu bầu cử cùng với phiếu biểu quyết ñã ñược Ban Tổ Chức giao cho
quý Cổ ñông (hay ñại diện ủy quyền hợp pháp) ngay từ lúc quý Cổ ñông
(hay ñại diện ủy quyền hợp pháp) làm thủ tục ñăng ký tham dự ðại hội;
Trường hợp quý Cổ ñông hiện có mặt tại ðại hội mà chưa có Phiếu bầu
cử, ñề nghị liên hệ Ban Bầu cử và Kiểm phiếu ñể làm thủ tục nhận phiếu
bầu.
ðiều 4: Nguyên tắc và trình tự bầu cử tại ñại hội
1. Nguyên tắc bầu cử thành viên HðQT và BKS ñược tiến hành bằng cách bỏ
phiếu kín và theo nguyên tắc bầu dồn phiếu;
2. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Mỗi Cổ ñông có tổng số quyền biểu quyết
tương ứng với số Cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HðQT (bầu
HðQT) hoặc số thành viên BKS (bầu BKS) ñược bầu.
3. Theo ñó, tổng số quyền biểu quyết = số Cổ phần sở hữu nhân với 7 (số
thành viên HðQT ñược bầu) hoặc nhân với 3 (số thành viên BKS ñược
bầu);
4. Cổ ñông (hay ñại diện ủy quyền hợp pháp) cân nhắc lựa chọn và ghi số
quyền biểu quyết cho ứng viên vào Phiếu bầu cử tương ứng. Trường hợp
ñã ghi, nhưng muốn bầu chọn lại, Cổ ñông liên hệ với Ban Bầu cử & Kiểm
phiếu ñể ñổi lại Phiếu bầu cử mới. Ban bầu cử & Kiểm phiếu thu hồi và
hủy bỏ Phiếu bầu cử cũ;
Lưu ý: Ghi bằng bút mực, bút bi; không ghi bằng bút chì.
5. Khi ghi xong Phiếu bầu cử, Cổ ñông (hay ñại diện ủy quyền hợp pháp) trực
tiếp bỏ Phiếu bầu cử vào thùng phiếu tương ứng ñã ñược kiểm soát, niêm
phong hợp lệ và ñược ñặt ngay tại Hội trường.
ðiều 5: Các trường hợp phiếu bầu cử không hợp lệ
Khi có một trong các dấu hiệu sau ñây xảy ra, phiếu bầu sẽ ñược xác ñịnh
là không hợp lệ và bị loại bỏ, gồm:
1. Phiếu bầu cử không ñúng mẫu phát hành, không có ñóng dấu Công ty;
2. Phiếu bầu cử bị nhàu nát; bị rách; bị gạch bỏ, tẩy xóa, sửa chữa … mà
không ñọc ñược kết quả;
3. Phiếu bầu cử ghi bằng bút chì;
4. Phiếu bầu cử có ký hiệu, dấu hiệu, hay ghi thông tin khác không nằm trong
nội dung ñiều chỉnh, bổ sung (nếu có) do ðại Hội ðồng Cổ ðông quyết
ñịnh thông qua trước lúc tiến hành bầu cử;
5. Phiếu bầu cử bầu vượt quá số thành viên HðQT hoặc thành viên BKS quy
ñịnh;
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6. Phiếu bầu cử ñược ghi có tổng cộng số quyền biểu quyết cho ứng viên
vượt quá tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của quý Cổ ñông (hay ñại
diện ủy quyền hợp pháp) trực tiếp tham gia bầu cử.
ðiều 6: Công bố kết quả bầu cử và quy ñịnh về ứng viên trúng cử
1. Ban bầu cử & Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu
và công bố kết quả bầu cử thành viên HðQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015
trước ðại hội;
2. Ứng viên trúng cử thành viên HðQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 20112015 phải ñạt từ 65% trở lên số quyền biểu quyết, so với tổng số Cổ phần
có quyền biểu quyết của các Cổ ñông (hay ñại diện ủy quyền hợp pháp)
trực tiếp tham gia bầu cử.
ðiều 7: Giải quyết các trường hợp trở ngại phát sinh
Các trường hợp trở ngại phát sinh (nếu có) trong quá trình bầu cử sẽ do
Chủ tọa ñoàn xử lý, giải quyết và báo cáo kết quả cho ðại Hội ðồng Cổ
ðông
Trân trọng kính trình ðại hội xem xét thông qua.
BAN BẦU CỬ & KIỂM PHIẾU
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