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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN 

BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    
 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM BƯU ĐIỆN 
 

-  Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hoà 
xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

-  Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu 
điện,  

Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Cổ phần 
Bảo hiểm Bưu điện năm 2017 được quy định như sau: 

I. Phiếu biểu quyết và cách thức biểu quyết tại Đại hội: 

1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông tham gia biểu quyết trực tiếp tại Đại 
hội được phát các Phiếu biểu quyết đại diện cho số cổ phần sở hữu. Số quyền 
biểu quyết tương ứng với số cổ phần của cổ đông hoặc đại diện nhóm cổ đông 
nắm giữ (tỉ lệ 1 cổ phần = 1 quyền biểu quyết).  

Trường hợp cổ đông thực hiện biểu quyết từ xa, cổ đông thực hiện theo trình tự 
quy định tại mục 6 Điều 4 Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
2017 của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện. 

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ: là các Phiếu biểu quyết theo mẫu in sẵn của Ban Tổ 
chức phát hành có đóng dấu treo, không được tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm 
nội dung khác.  

- Đối với các phiếu biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa 
thì phải đáp ứng thêm các điều kiện sau: Phiếu biểu quyết phải có đầy đủ 
thông tin về tên, số Chứng minh nhân dân và chữ ký của Cổ đông đối với Cổ 
đông là cá nhân; tên chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Người 
đại diện theo ủy quyền và con dấu đối với cổ đông là tổ chức và được PTI 
nhận trước 16h00 ngày 19/4/2017; 

- Đối với mỗi nội dung biểu quyết, cổ đông chỉ được chọn một (1) tình trạng 
biểu quyết cho từng nội dung và bằng cách đánh dấu (X) hoặc () vào tình 
trạng biểu quyết lựa chọn. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu trắng cho một hoặc 
một số nội dung thì phải đánh dấu vào phần “Không có ý kiến” 

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu biểu quyết không đáp ứng được yêu cầu 
đối với Phiếu biểu quyết hợp lệ theo quy định ở trên. 

Đối với các phiếu biểu quyết được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu từ xa thì nội 
dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà có nhiều hơn một (1) tình trạng 
biểu quyết được chọn, hoặc tất cả các ô ý kiến của nội dung đó đều để trống. Khi 
đó, các nội dung biểu quyết còn lại được biểu quyết hợp lệ sẽ vẫn được tính vào 
kết quả biểu quyết. 
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4. Việc biểu quyết được thực hiện cho từng nội dung cần thông qua Đại hội. Chủ 
tọa là người điều hành việc biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức xin ý kiến cổ 
đông cho vấn đề cần biểu quyết theo ba ý kiến: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và 
“Không có ý kiến”.  

5. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết bằng việc giơ Phiếu biểu quyết cho một 
trong ba lựa chọn: “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến”. Đối với cổ 
đông thực hiện biểu quyết theo hình thức biểu quyết từ xa, cổ đông đánh dấu cho 
một trong ba lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” và “Không có ý kiến” theo 
đúng qui định tại mục (2). Cổ đông không được có hai hoặc ba ý kiến khác nhau 
trong cùng một vấn đề. 

6. Kết quả biểu quyết được Chủ tọa công bố ngay sau khi kết thúc việc biểu quyết 
của từng nội dung thông qua Đại hội và sau khi cộng kết quả biểu quyết từ xa 
theo tổng hợp từ Ban kiểm phiếu.  

II. Nguyên tắc thông qua Nghị quyết của Đại hội 

1. Mỗi Phiếu biểu quyết được tính theo số quyền biểu quyết tương ứng với số cổ 
phần sở hữu mà phiếu biểu quyết đó đại diện. 

2. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Trích Điều 20 Điều lệ Tổng 
công ty):  

a) Trừ trường hợp quy định tại Điểm (b) dưới đây, các quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên 
tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; 

- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Tổng công ty; 

- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 
phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành. 

b) Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ; loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ 
chức và giải thể Tổng công ty; giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc giao 
dịch mua do Tổng công ty hoặc các Công ty thành viên thực hiện có giá trị từ 
50% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được 
kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu 
biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 

          

                                                           Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017 

              BAN TỔ CHỨC                                            

ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 
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