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THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH VẬT TƯ
-

Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

-

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư;

Ban tổ chức xin ý kiến của Đại hội thông qua thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm
2021 Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư như sau:
Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được
ủy quyền có quyền biểu quyết một THẺ BIỂU QUYẾT và một bộ PHIẾU BIỂU QUYẾT. Trên
mỗi THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT có ghi mã số cổ đông, tên cổ đông và số cổ
phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó, và trên PHIẾU BIỂU QUYẾT có các nội dung cuộc
họp cần biểu quyết.
A. Hình thức dùng THẺ BIỂU QUYẾT:
1. THẺ BIỂU QUYẾT dùng để thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ thường niên Công
ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư như: Quy chế làm việc tại Đại hội, Thể lệ
biểu quyết, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình đại hội và thông qua Nghị
quyết của Đại hội, phải biểu quyết công khai và trực tiếp;
2. Cổ đông sẽ giơ toàn bộ THẺ BIỂU QUYẾT của mình và thẻ được ủy quyền khi Chủ tọa
hỏi ý kiến về các vấn đề nêu trên. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số Thẻ biểu quyết ủng hộ
trước, kế đến đếm số Thẻ biểu quyết phản đối, cuối cùng đếm số Thẻ biểu quyết không
có ý kiến.
3. Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết, được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở
hữu và đại diện sở hữu;
4. Các nghị quyết, quyết định nêu trên chỉ có giá trị khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy
quyền có mặt tại ĐHĐCĐ tán thành (chấp thuận);

B. Hình thức dùng PHIẾU BIỂU QUYẾT:
1.

PHIẾU BIỂU QUYẾT dùng để thông qua các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ
thường niên Công ty Cổ phần Xây Dựng và Kinh Doanh Vật Tư như:
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•
•

2.

•

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư.
Thông qua báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm
2021.
Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021.

•

Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

•

Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và trình Kế hoạch thù lao HĐQT
năm 2021.

•

Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Phùng Đạt Đức.

•

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

•

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị.

•

Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT.

•

Thông qua việc thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

•

Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.

•

Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2020.
Cổ đông đánh dấu chọn (x) vào các ô tương ứng: Đồng ý, Không không đồng ý, Không có
ý kiến dưới mỗi vấn đề cần biểu quyết, được in trên PHIẾU BIỂU QUYẾT. Ban kiểm
phiếu sẽ đến từng bàn trực tiếp thu PHIẾU BIỂU QUYẾT, kiểm phiếu và tập hợp số
phiếu biểu quyết Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến tương ứng với từng quyết định,
để công bố kết quả ngay sau đó trong đại hội.

3.

Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại
diện sở hữu;

4.

Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết
định ngay tại Đại hội.

BAN TỔ CHỨC
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