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Ngân hàng TMCP Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long
1. Phiếu bầu.
- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ
tự ABC và có đóng dấu treo của Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long.
- Phiếu bầu có in “Mã số bầu cử”, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông (bao
gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền).
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát 02 (hai) Phiếu bầu với 02 màu khác nhau;
01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban kiểm soát.
2. Nguyên tắc bầu cử.
- Phương thức bầu dồn phiếu: Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu tham gia bầu cử
tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu nhân với số lượng thành viên được
bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu
bầu của mình cho 01 ứng cử viên hoặc chia cho nhiều ứng cử viên khác nhau.
- Cổ đông bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số lượng phiếu bầu tương ứng vào ô số
phiếu được bầu của người đó trong danh sách bầu cử, nhưng phải đảm bảo tổng số phiếu bầu
cho tất cả các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu tham gia bầu cử của cổ đông.
- Cổ đông không bỏ phiếu bầu cho ứng cử viên nào thì ghi số không (0) vào ô số phiếu được
bầu của người đó trong danh sách bầu cử.
- Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu :
 Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho tất cả các ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu tham
gia bầu cử của cổ đông.
 Phiếu viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
 Phiếu không có dấu treo của Ngân hàng Phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long.
3. Điều kiện trúng cử.
-

Các ứng cử viên trúng cử là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất tính từ trên xuống cho
đến khi đủ số lượng cần bầu.

-

Trường hợp có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau và số lượng trúng cử vượt quá
số lượng cần bầu thì ứng viên nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được
chọn. Trường hợp số cổ phần sở hữu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những
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ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử
nữa hay không do Đại hội quyết định.

Thể lệ này được trình bày trước Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Phát triển nhà
đồng bằng sông Cửu Long và được thông qua khi có sự chấp thuận của ít nhất 65% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
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