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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 
PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HĐQT  

NHIỆM KỲ IV (2019 – 2023) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 
 

I. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử 
 

- Tên cổ đông: …………………………………………………………………..…. 

- Mã cổ đông: ………………………………………………………………………. 

- Số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện: ……………………………….. cổ phần 

- Số lượng thành viên HĐQT phải bầu: 07 thành viên  

- Tổng số phiếu bầu: ……………………. cổ phần 

II. Phần bầu cử: 
 

STT Họ tên ứng cử viên Số phiếu bầu 

1. Bà Đặng Thị Thu Hà  

2. Ông Đoàn Đình Duy Khương  

3. Ông Jun Kuroda  

4. Ông Masashi Nakaura  

5. Ông Maki Kamijo  

6. Ông Phan Minh Tiên  

7. Ông Đỗ Lê Hùng  
 

III. Hướng dẫn: 
 

- Cổ đông/đại diện cổ đông được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu thành 

viên HĐQT: 

 Cách 1: Bầu cử bằng phương pháp đánh dấu: chỉ cần đánh dấu (X) vào cột “Số phiếu 

bầu”. Nếu chỉ chọn một ứng viên, số phiều bầu của ứng viên được chọn là toàn bộ số phiếu 

bầu của cổ đông đã dồn hết cho ứng viên được tín nhiệm. Trường hợp có từ hai (02) ứng 

viên trở lên được chọn, tổng số phiếu bầu sẽ được chia đều cho các ứng viên được chọn. 

 Cách 2: Bầu cử bằng phương pháp ghi số phiếu bầu: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng 

viên mà mình lựa chọn. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không vượt quá 

tổng sổ phiếu bầu được phép của cổ đông đó. 

Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để thực hiện bầu thành viên HĐQT. 

Nếu cổ đông thực hiện đồng thời cả hai phương pháp trên hoặc để trống thì phiếu bầu được 

xem là không hợp lệ. Trường hợp Cổ đông/đại diện cổ đông muốn chỉnh sửa lại phiếu bầu do 

ghi nhầm, quý cổ đông vui lòng không được tẩy xóa, bôi bẩn mà phải gạch bỏ đè ngang lên ô 

đã đánh dấu, ký tên bên cạnh và đánh dấu ở ô còn lại; hoặc gạch chéo số phiếu bầu đã ghi 

nhầm và ghi lại số phiếu bầu mới ngay bên cạnh, ký tên.  

           Cần Thơ, ngày 11 tháng 06 năm 2019 

CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
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