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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHIẾU BẦU CỬ
Tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Được sự tín nhiệm của Đại hội, thay mặt Ban kiểm phiếu, tôi xin hướng dẫn cách
thức sử dụng phiếu bầu cử tại Đại hội như sau:
1.Nguyên tắc:
Phiếu bầu cử dùng để bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm
kỳ 2016-2021, tuân thủ theo quy chế bầu cử bổ sung tại phiên họp ĐHĐCĐTN năm 2018
và quy định hiện hành của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn
bản hướng dẫn có liên quan, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần COMA18
2. Thể lệ bầu cử:
Mỗi cổ phần sở hữu hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tương ứng với một
quyền bầu cử.
3. Phiếu bầu cử:
3.1. Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021:
+ Đặc điểm: màu xanh lam, bằng 1/2 khổ giấy A4, ghi họ tên cổ đông, số thứ tự cổ
đông, Số cổ phần sở hữu, Tổng số quyền bầu (= Số cổ phần có quyền biểu quyết x 3),
danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, có đóng dấu treo của Công ty cổ
phần COMA 18.
+ Mục đích: Dùng để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần COMA18 nhiệm kỳ 2016 - 2021.
3.2. Phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021:
+ Đặc điểm: màu hồng, bằng 1/2 khổ giấy A4, ghi số thứ tự cổ đông, Số cổ phần
sở hữu, Tổng số quyền bầu (= Số cổ phần có quyền biểu quyết x 1), danh sách ứng cử
viên thành viên Ban kiểm soát, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần COMA 18.
+ Mục đích: Dùng để bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 2021.
Cách sử dụng: Trên phiếu bầu cử, đã có đầy đủ thông tin, tương ứng với mỗi
thành viên là số quyền bầu. Khi Đoàn chủ tịch yêu cầu quý cổ đông thực hiện công tác
bầu cử, quý cổ đông lựa chọn bầu cho ứng viên nào và số quyền bầu cử là bao nhiêu thì
viết vào số quyền bầu tương ứng và thực hiện theo quy chế bầu cử đã được thông qua tại
Đại hội.

Sau khi Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS
Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ban kiểm phiếu sẽ thu phiếu và tiến
hành kiểm phiếu, báo cáo kết quả bầu cử cho thư ký, thư ký Đại hội có trách nhiệm
chuyển kết quả cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa đại hội để công bố tại phiên họp.
Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu:
- Hướng dẫn cổ đông bầu cử
- Xác định kết quả bầu cử của cổ đông về công tác bầu cử bổ sung thành viên
HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 thông qua tại Đại hội.
- Tổ chức kiểm phiếu bầu cử và tiến hành nhanh chóng công tác kiểm phiếu bầu
cử, lập biên bản, bảng tổng hợp kết quả kiểm phiếu bầu cử.
- Chuyển kết quả cho Thư ký Đại hội để thông báo cho Đoàn chủ tịch và Chủ tọa
Đại hội kết quả bầu cử tại Đại hội.
Trên đây là hướng dẫn sử dụng phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành
viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 của Ban kiểm phiếu tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý cổ đông!
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