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DỰ THẢO

QUY CHẾ BẦU CỬ
Thành viên Ban Kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tƣ và Thƣơng mại Dầu khí Thái Bình
Việc bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông được
tiến hành theo các quy định sau:
1. Đoàn Chủ tịch Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những công việc
cụ thể như sau:
- Lập danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát Công ty
- Thành lập Ban kiểm phiếu và giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Kiểm tra, phê chuẩn kết quả bầu cử.
- Giải quyết các khiếu nại về việc bầu cử (nếu có).
2. Nguyên tắc bầu cử:
- Đúng luật, đúng theo Điều lệ và các quy định được Đại hội cổ đông thống nhất
thông qua.
- Quyền bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần sở hữu, hoặc đại diện sở hữu.
- Kết quả bầu cử, biểu quyết tính theo số cổ phần hiện diện.
- Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện công khai, trực tiếp và
bỏ phiếu kín.
3. Tiêu chuẩn người vào Ban Kiểm soát:
Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và
Thương mại Dầu khí Thái Bình.
4. Danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát được hình thành trên cơ sở:
- Sự đề cử của Đoàn Chủ tịch và các cổ đông khác.
- Tự ứng cử của từng cổ đông theo điều lệ quy định.
- Đoàn Chủ tịch có trách nhiệm thu thập các thông tin cơ bản về ứng cử viên, rà
soát danh sách trước khi tiến hành bầu cử để đảm bảo không vi phạm Luật,
Điều lệ; giới thiệu về ứng cử viên cho các cổ đông (đại biểu) có cơ sở lựa chọn.
5. Toàn thể các cổ đông và người được cổ đông uỷ quyền đang hiện diện đến thời
điểm bầu cử đều có quyền tham gia bỏ phiếu.
6. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được phát một phiếu bầu, quyền bầu cử
tương ứng với số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu ghi trên phiếu bầu.
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7. Ban Kiểm phiếu do đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành
viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách bầu cử vào Ban kiểm
soát Công ty.
8. Phiếu bầu hợp lệ là các phiếu bầu theo mẫu phiếu in sẵn do Ban tổ chức phát
ra, không tẩy xoá; bầu đủ hoặc thiếu so với số lượng được bầu.
Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vượt quá số người cần bầu bổ sung tại kỳ
Đại hội, phiếu bầu vượt quá số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu; bầu người
ngoài danh sách đề cử và ứng cử, phiếu bị tẩy xoá.
9. Người trúng cử vào Ban Kiểm soát phải đạt tỷ lệ phiếu tín nhiệm từ 65% so
với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp không đạt tỷ
lệ trúng cử, có bầu lại hay không do Đại hội quyết định.
10. Phương pháp bầu cử:
- Danh sách đề cử vào Ban Kiểm soát được in sẵn, có dấu Công ty ở góc trên
phía trái của phiếu bầu.
- Cách bầu: Cổ đông tín nhiệm ứng cử viên ở mức nào thì ghi số cổ phần biểu
quyết tương ứng trên phiếu bầu nhưng không được lớn hơn số cổ phần biểu
quyết ghi trên phiếu bầu, trường hợp không tín nhiệm thì để trống.
- Việc kiểm phiếu: Được tiến hành ở một phòng riêng có sự giám sát của Đại
diện cấp trên (nếu có) và của Ban Kiểm soát.
11. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả
kiểm phiếu và cùng với Chủ toạ giải quyết những thắc mắc, khiếu nại của cổ
đông (nếu có).
12. Mọi cổ đông đều có quyền chất vấn trước Đại hội các vấn đề có liên quan.
13. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.
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