CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ KKC
Số:

/2021/TTr/KKC/HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát
Căn cứ:
-

Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 17/06/2020;

-

Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua
ngày 26/11/2019;

-

Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật Chứng khoán;

-

Điều lệ Công ty Cổ phần Kim Khí KKC (“Công ty”);

Đại hội đồng cổ đông - Công ty cổ phần Kim Khí KKC quy định Quy chế đề cử, ứng cử và bầu
cử thành viên Ban Kiểm soát tại cuộc họp bất thường của Đại hội đồng cổ đông năm 2021 lần
thứ nhất như sau:
I.

II.

Phạm vi điều chỉnh
Quy chế này quy định tiêu chuẩn, điều kiện để được bầu làm thành viên Ban kiểm
soát; số lượng, cách thức bầu cử, ứng cử, đề cử người làm thành viên Ban kiểm soát
và tính kết quả kiểm phiếu bầu cử.
Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)
Thành viên Ban kiểm soát phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

III.
IV.

-

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán,
kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt
động kinh doanh của doanh nghiệp;;

-

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

-

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc
người lao động của công ty;

Số lượng thành viên BKS
Số lượng thành viên BKS được bầu là [*] thành viên.
Quyền đề cử
Việc đề cử người vào Ban kiểm soát thực hiện như sau:
-

Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản
trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi
khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

-

Căn cứ số lượng thành viên Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy
định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết
định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp
số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử
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viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì
số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
-

V.

VI.

Số lượng ứng cử viên BKS mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:


Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng cử viên.



Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết được đề cử 02 ứng cử viên.



Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 35% tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết được đề cử 03 ứng cử viên.

Danh sách để bầu cử và phiếu bầu cử
1. Danh sách bầu cử phải có số lượng người như sau:
- Đối với bầu cử thành viên BKS phải có từ [*] người trở lên.
2. Phiếu bầu được in sẵn họ tên những người trong danh sách bầu cử và có đóng
dấu của Công ty/ hoặc được thực hiện bằng hình thức online thông qua việc gửi
phiếu chọn về Ban kiểm phiếu.
Hình thức bầu cử, cách thức bầu cử
1. Hình thức bầu cử: việc bầu cử được thực hiện bằng bỏ phiếu kín, kết quả kiểm
phiếu được công bố ngay khi kiểm phiếu xong tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông.
2. Cách thức bầu cử
Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát trị phải thực hiện theo phương thức
bầu dồn phiếu:
-

Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ
phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông
có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc
một số ứng cử viên.

-

Người bầu cử sẽ tích vào ô chọn nếu đồng ý bầu cử cho người nào trong
danh sách bầu cử và ghi rõ số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của mình
bầu cho ứng cử viên đó.

VII.

Phiếu hợp lệ và không hợp lệ
1. Phiếu hợp lệ là phiếu thỏa mãn các điều kiện sau:
- Phiếu do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử đủ hoặc ít hơn số lượng ứng viên quy định;
- Phiếu bầu đủ hoặc ít hơn số cổ phần được quyền bầu;
2. Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau:
- Phiếu không do Ban tổ chức đại hội phát ra;
- Phiếu không bầu cho ai trong danh sách bầu cử;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng ứng viên quy định;
- Phiếu bầu vượt quá số cổ phần được quyền bầu;
- Phiếu viết them tên người, hoặc có các ký hiệu khác hoặc bầu cho người
ngoài danh sách bầu cử;
- Các trường hợp khác (nếu có)sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
VIII. Tính kết quả bầu cử
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IX.

X.

1. Việc tính kết quả của từng phiếu bầu:
- Trường hợp phiếu bầu không phân chia số cổ phần được quyền bầu cho từ
thành viên thì tổng số cổ phần được quyền bầu trong phiếu bầu cử sẽ được
chia đều cho số thành viên mà được cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên
BKS.
- Trường hợp phiếu bầu có phân chia số cổ phần bầu cho từng thành viên thì
tính theo số cổ phần của cổ đông phân chia cho từng thành viên BKS.
2. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính
từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi
đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.
3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho
thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng
cử viên có số phiếu bầu ngang nhau
Ban kiểm phiếu đại hội
1. Ban kiểm phiếu đại hội do Hội đồng quản trị giới thiệu, đại hội đồng cổ đông
biểu quyết thông qua về số lượng và danh sách. Cơ cấu Ban kiểm phiếu 02
người, trong đó có 01 Trưởng ban và 01 thành viên.
2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ
- Hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, kiểm tra, niêm phong thùng phiếu, kiểm số
phiếu thu về và kiểm phiếu bầu cử
- Xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ
- Lập biên bản kiểm phiếu; báo cáo với Chủ tọa đại hội, công bố kết quả bầu
cử, ký vào biên bản bầu cử niêm phong phiếu bầu và chuyển cho Chủ tọa
đại hội để Chủ tọa đại hội bàn giao cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới lưu
trữ theo quy định.
Hiệu lực thi hành
Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:
- HĐQT, BKS
- TGĐ
- Cổ đông KKC
- Lưu HĐQT
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
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