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HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết
1.1
1.2

Cổ đông tham dự Đại hội cổ đông (“cổ đông”) được quyền biểu quyết các vấn đề
của nội dung Đại hội.
Phiếu biểu quyết được đính kèm trong tài liệu Đại hội và phát cho cổ đông tại bàn
đăng ký.

Điều 2: Phương thức, thể lệ biểu quyết
2.1
2.2
2.3

2.4

Quyền biểu quyết của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện của cổ
đông đó. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông
đến muộn, thì hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
Trường hợp cổ đông ra về trước khi Đại hội tiến hành biểu quyết, thì phiếu biểu
quyết của đại biểu cổ đông đó được tính vào tỷ lệ tán thành với các vấn đề Đại hội
đưa ra biểu quyết.
Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tuân thủ theo
“Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông” Điều lệ Công ty:
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của
Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ [51%]
trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp
hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông:
a. Thông qua báo cáo tài chính năm;
b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;
c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm
soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc.
2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy
định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp.
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3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ
sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức
lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi
nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính
theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ
[65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực
tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng
cổ đông.
4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ
phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ
tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.
Điều 3: Nguyễn tắc, cách biểu quyết
3.1

3.2

Nguyên tắc biểu quyết:
Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng
cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp:
3.1.1 01 THẺ BIỂU QUYẾT, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết
(sở hữu & ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty để biểu
quyết thông qua các nội dung mang tính thủ tục như: Chương trình Đại hội,
Thành phần Ban kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội; Quy chế biểu quyết
Biên bản Đại hội và các nội dung khác (nếu có).
3.1.2 Tùy vấn đề thảo luận, Cổ đông có thể được phát thêm 01 PHIẾU BIỂU
QUYẾT, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy
quyền) của cổ đông, liệt kê sẵn các nội dung quan trọng cần biểu quyết
bằng bỏ phiếu kín thông qua tại Đại hội, và có đóng dấu treo của Công ty.
Cách biểu quyết:
3.2.1 Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề
bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.
3.2.2 Biểu quyết bằng Thẻ Biểu Quyết: bằng cách giơ cao thẻ để thể hiện sự
đồng ý, hoặc không đồng ý, hoặc không có ý kiến, mặt trước phiếu biểu
quyết phải hướng về phía Đoàn chủ tịch. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết
bao gồm số phiếu biểu quyết đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến được
công bố ngay tại Đại hội và ghi nhận vào Biên bản.
3.2.3 Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết: thực hiện bỏ phiếu kín các nội dung cần
biểu quyết được liệt kê sẵn trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ tiến
hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả tỷ lệ thông qua của từng nội dung.
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Điều 4: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu
4.1

4.2

Sau khi kiểm phiếu bằng Phiếu biểu quyết, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản
kiểm phiếu. Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm:
- Tổng số quyền biểu quyết;
- Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- Tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền
biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp;
- Số lượng và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ;
- Số lượng và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng vấn đề được ghi trong Phiếu Biểu
quyết;
- Công bố kết quả biểu quyết.
Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 5: Kết quả biểu quyết
Kết quả biểu quyết được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và công
bố trước Đại hội.
Điều 6: Khiếu nại
Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được
ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
Quy chế này gồm 6 Điều, được công bố thông tin cho các cổ đông trước ngày Đại
hội đồng cổ đông và sẽ công khai lấy ý kiến biểu quyết của các cổ đông trước khi
tiến hành biểu quyết./.
T.M/ BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Đã ký

LÊ HÀ GIANG
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