
 

 

HƯỚNG DẪN CỔ ĐÔNG  
THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT TẠI  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021 
 

1. THẺ BIỂU QUYẾT 

Mỗi Cổ đông tham dự đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết,  

Trong Thẻ biểu quyết có các thông tin:  

- Tên cổ đông; Số cổ phần đại diện hoặc sở hữu; Số CP nhận ủy quyền. 

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; 

- Các nội dung cần biểu quyết tại đại hội.  

Trường hợp đại biểu tham dự đại hội không phải là cổ đông mà là người đại diện uỷ quyền 

hoặc là cổ đông nhận ủy quyền nhưng đăng ký ủy quyền trong khoảng thời gian 24 giờ trước 

giờ khai mạc Đại hội thì sẽ nhận Thẻ biểu quyết của người uỷ quyền. 

Mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 ô vuông tương ứng với 3 loại ý kiến: 

- Đồng ý; 

- Không đồng ý;  

- Không có kiến.   

2. CÁCH THỨC THỰC HIỆN QUYỀN BIỂU QUYẾT 

- Ngay sau khi mỗi nội dung cần biểu quyết đã được trình bày tại Đại hội, cổ đông thực hiện 

quyền biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào 1 trong 3 ô vuông của từng nội dung cần 

biểu quyết. 

- Nếu cổ đông đánh dấu sai, thì gạch đi và đánh dấu lại vào ô vuông theo đúng ý kiến biểu 

quyết của mình và ký nháy bên cạnh để xác nhận ý kiến cuối cùng. 

- Sau khi biểu quyết tất cả các nội dung ghi trong Thẻ biểu quyết, Cổ đông/người nhận ủy 

quyền ký xác nhận và ghi rõ họ tên. 

- Đối với nội dung lấy ý kiến trực tiếp tại Đại hội thì CĐ sẽ giơ Thẻ biểu quyết xác nhận ý 

kiến theo yêu cầu của Chủ tọa. 

3. THẺ BIỂU QUYẾT KHÔNG HỢP LỆ:  

- Thẻ không phải do Ban tổ chức phát hành; 

- Thẻ không dấu đỏ của Công ty; 

- Thẻ không điền ô nào hoặc điền từ 2 ô trở lên cho mỗi nội dung cần biểu quyết;  

- Thẻ bị tẩy, xoá, sửa chữa, ghi thêm ngoài nội dung đã in sẵn; 

- Thẻ bị rách rời không còn nguyên vẹn, không có chữ ký xác nhận. 

4. KIỂM PHIẾU 

- Sau khi cổ đông thực hiện xong việc biểu quyết với tất cả các nội dung, Ban tổ chức sẽ thu 

lại phiếu biểu quyết hoặc cổ đông bỏ vào thùng phiếu để chuyển cho Ban kiểm phiếu.  

- Kết quả kiểm phiểu của từng vấn đề sẽ là tổng số phiếu bầu (chính là tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết được cộng dồn từ các Thẻ biểu quyết) đối với mỗi loại ý kiến của từng 

nội dung cần thông qua. 

- Tỷ lệ biểu quyết tại Đại hội thông qua các nội dung: thực hiện theo quy định tại Điều lệ 

Công ty./. 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN  
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