
 CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

 

PHIẾU BẦU CỬ 
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

  

Tên CĐ, đại diện CĐ: …………………………………………… 

Tổng số cổ phần sở hữu và đại điện: ……………………….CP 

Tổng số cổ phần có quyền bầu cử: ……………………….. CP 
 

DANH SÁCH BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 
 

Số 

TT 
Họ và tên 

Số phiếu bầu cho ứng 

viên 

1   

2   

 Tổng cộng  

Ghi chú: 

- Cổ đông có quyền dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu 

bầu cho các ứng viên. Tổng số phiếu bầu có thể dồn hết cho một 

ứng viên hoặc chia nhỏ cho một số ứng viên, nhưng không vượt 

quá tổng số phiếu được quyền bầu; 

- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào thì phải gạch chéo (X) tại cột 

“Số phiếu bầu cho ứng viên” của ứng viên đó; 

- Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào 

người bầu; 

- Phiếu bầu cử không được sửa chữa, tẩy xóa. Trường hợp ghi sai 

có thể yêu cầu Ban kiểm phiếu đổi lại phiếu bầu. 

   Cổ đông/Người nhận ủy quyền  

(ký và ghi rõ họ tên) 
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