
 

 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG 

QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐHĐCD  

 

    

 

1. Nguyên tắc chung 

a. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết. 

b. Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền, dưới đây gọi chung là Cổ đông, đến dự Đại 

hội sẽ có một “ Phiếu cổ đông” và một “Phiếu biểu quyết” có ghi mã số của Cổ 

đông, số cổ phần mà Cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện. 

c. Phiếu cổ đông: (màu vàng) dùng để biểu quyết bầu Đoàn chủ tịch, Đoàn thư ký, 

thông qua chương trình Đại hội và các nội dung biểu quyết tại Đại hội. 

d. Phiếu biểu quyết: (màu hồng) dùng để biểu quyết bằng phương pháp bỏ phiếu. Trên 

phiếu biểu quyết có ghi nội dung cần biểu quyết và cách thức chọn quyết định của Cổ 

đông. 

e. Cổ phiếu quỹ không có quyền biểu quyết. 

f. Các tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết được thông qua tính theo số cổ phần 

của cổ đông có quyền biểu quyết tham dự: 

 75% đối với các vấn đề: chào bán cổ phần, bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty, tổ 

chức lại, giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị lớn hơn hoặc bằng 

50% tổng giá trị tài sản của Công ty. 

 65% đối với các vấn đề còn lại. 

2. Cách thức biểu quyết 

- Phiếu biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (Đồng ý, không đồng ý) một vấn đề bằng cách 

đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại phiếu biểu quyết cho 

Ban tổ chức Đại hội. 

 

 

 
 

Chú ý: Yêu cầu Cổ đông giữ Phiếu cổ đông, Phiếu biểu quyết cho đến khi kết thúc ĐH.  


