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TP. HCM, ngày 31 tháng 3 năm 2016 

HCMC, this 31
st
 day of March 2016  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 9) 
2016 ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 

(GENERAL SHAREHOLDERS MEETING No. 9) 
-------------------- 

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT 

RULES FOR THE VOTING 

1. PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING SLIP 

1.1. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội sẽ được cấp một Phiếu biểu 

quyết. 

Each shareholder or his/her representative shall be provided with a voting slip to vote 

for approval of AGM issues. 

1.2. Phiếu biểu quyết gồm các nội dung: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu 

biểu quyết; Các vấn đề biểu quyết; Nơi cổ đông ký tên. Phiếu biểu quyết hợp lệ là 

phiếu theo mẫu in sẵn do Công ty phát ra và có đóng dấu treo của Công ty, phiếu 

không bị tẩy xóa, cạo sửa. 

Contents of a voting slip includes: Company Name, Voting issues; Shareholder’s code; 

Shareholder’s name; Number of voting rights; Signature area. A valid voting slip is 

the one printed as per sample, issued by the Company and affixed Company seal 

without any erasement and deletion. 

1.3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu 

và/hoặc đại diện sở hữu. 

Number of votes of a shareholder is calculated by total number of shares that 

shareholder and/or his/her representative is holding. 

2. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT/VOTING METHOD 

2.1. Chủ tọa đoàn điều khiển việc thực hiện biểu quyết đối với các vấn đề thuộc thẩm 

quyền của Đại hội đồng cổ đông. 

Chairing panel shall take responsible to manage for voting on issues under authorities 

of the AGM. 

2.2. Mỗi vấn đề được biểu quyết gồm ba lượt: Tán thành/Không tán thành/Không có ý 

kiến. Cổ đông thực hiện biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô Tán thành/Không tán 

thành/Không có ý kiến trên Phiếu biểu quyết và giơ Phiếu biểu quyết. 

Each issue will be voted with three (03) turns: Agreed/Disagreed/Abstention. 

Shareholders carry out voting by checking into check box 

Agreed/Disagreed/Abstention then raising voting slip to vote for approval of AGM 

issues. 
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2.3. Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông ký và Ban kiểm phiếu sẽ thu lại sau khi thực hiện 

biểu quyết vấn đề cuối cùng của chương trình Đại hội. 

Voting slip is requested to sign then giving back to Voting Checking Committee after 

finishing voting the latest AGM issue. 

3. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/VOTING RESULT 

3.1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến  hai (02) số 

thập phân. 

Voting result shall be calculated in percentage (%) and rounded up to 02 decimal 

digits. 

3.2. Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu 

biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

Resolutions shall be approved by AGM when at least 65% of the total number of 

shares with voting rights of all shareholders attending the meeting. 

3.3. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản Đại hội, gồm các nội dung: 

Voting result shall be written in AGM Minutes, including: 

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến; 

Number of votes of Agreed/Disagreed/Abstention. 

- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không 

có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện tại Đại hội. 

Percentages (%) are calculated by Number of votes of Agreed/Disagreed/Abstention 

divide by the total voting shares of all attending shareholders in AGM. 

3.4. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu 

quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội. 

In case shareholders or their representatives raise any questions on the voting result, 

Chairman shall take into consideration and make immediate decision in AGM. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ON BEHALF OF B.O.D  

 CHỦ TỊCH/CHAIRMAN  
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