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NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU  

TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 - CÔNG TY CỔ PHẦN 

Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu Tổng Công ty 

Phát điện 3 - Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông thông qua với các nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Nguyên tắc biểu quyết: 

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác. 

- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ 

phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu. 

-  Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó 

sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền. 

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định. 

- Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các nội dung chính của Đại 

hội (trừ các vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết). Cách thức biểu quyết 

được quy định cụ thể tại Mục 2 dưới đây. Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % 

giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các 

cổ đông và đại diện cổ đông dự họp. 

- Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và 

Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử 

và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Nguyên tắc thể lệ biểu 

quyết, Biên bản và Nghị quyết Đại hội và một số nội dung phát sinh ngay tại Đại hội 

cần thống nhất sẽ được biểu quyết thông qua Thẻ biểu quyết. Cổ đông biểu quyết 

bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tịch đoàn để lấy ý kiến biểu 

quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Kết quả được lấy theo 

ý kiến đa số và sẽ được Ban tổ chức công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung. 

II. Cách thức biểu quyết: 

1. Quy định chung 

- Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông được tiến hành 

công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn chủ tịch và chỉ sử dụng các Phiếu biểu 

quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham 

dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát phiếu biểu quyết. Phiếu 

biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và được kiểm 

phiếu, lập biên bản ngay sau khi thu. 

- Thông tin in trên phiếu biểu quyết: 

+ Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông. 
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+ Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: Là tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết do cổ đông đại diện. 

+ Nội dung biểu quyết. 

+ Dấu treo của Tổng Công ty Phát điện 3. 

- Phân loại phiếu biểu quyết: 

+ Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội 

phát, có đóng dấu treo của Công ty TNHH MTV - Tổng Công ty Phát điện 3; Phiếu 

không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy 

định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện 

theo ủy quyền của cổ đông. 

+ Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Tổng Công ty 

Phát điện 3 phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác … khi không được 

Chủ tịch đoàn yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn 

nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; Phiêu biểu quyết không đánh 

dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần 

lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ. 

2. Cách thức biểu quyết 

- Nếu tán thành vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào ô đồng ý. 

- Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) 

vào ô không đồng ý. 

-  Nếu không có ý kiến về vấn đề biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào 

ô không có ý kiến. 

- Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng Phiếu biểu quyết mà 

trên Phiếu đã được ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. 

- Chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không 

có ý kiến. 

3. Tổng hợp kết quả 

- Trưởng ban Bầu cử và Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu 

quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. 

- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. 

III. Thông qua kết quả biểu quyết: 

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện 

ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: 

a) Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần. 

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại. 

c)  Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý EVNGENCO 3, tổ chức lại, giải thể 

EVNGENCO 3. 

d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của EVNGENCO 3. 

e) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ EVNGENCO 3. 



3 
 

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 

51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy 

định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này. 

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực 

hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và được quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và 

bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. 

Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết 

định của Đoàn Chủ tịch là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân 

theo. 

IV. Hiệu lực: 

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông 

lần đầu Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần thông qua. 

                                                                                            

 TM. BAN CHỈ ĐẠO CỔ PHẦN HÓA 

CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3 
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