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TP. HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2020 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH CÔNG 

(ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ 14) 
-------------------- 

QUY CHẾ BIỂU QUYẾT 

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công biểu quyết các vấn đề tại cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:  

1. NGUYÊN TẮC VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1.1 Nguyên tắc biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông. 

- Biểu quyết đúng Luật, đúng Điều lệ Công ty; 

- Biểu quyết công khai. 

1.2 Đối tượng có quyền biểu quyết là các cổ đông hoặc những người được ủy quyền dự họp có 
quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/05/2020) và có gửi Phiếu biểu 
quyết qua thư, fax, email hoặc tham dự họp trực tiếp. 

2. THỂ LỆ, PHIẾU BIỂU QUYẾT 

2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai. 

2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp một bộ 
phiếu biểu quyết gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết trong chương 
trình họp; và (ii) một Thẻ biểu quyết để thông qua các vấn đề mang tính thủ tục, vấn đề phát 
sinh, Biên bản và Nghị quyết đại hội. 

2.3 Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu biểu 
quyết; 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, không bị tẩy xóa, cạo sửa. 

Thẻ biểu quyết thể hiện thông tin gồm có: Tên Công ty; Mã cổ đông, Tên cổ đông; Số phiếu 
biểu quyết. 

2.4 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. 

3. QUY ĐỊNH VỀ TÍNH HỢP LỆ, KHÔNG HỢP LỆ CỦA PHIẾU BIỂU QUYẾT 

3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ: 

- Phiếu biểu quyết theo mẫu quy định do Ban tổ chức phát ra theo mẫu thống nhất có ký hiệu 
nhận diện riêng; 

- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn ( hoặc ) vào 
một (01) ô tương ứng (Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến) với mỗi nội dụng đề nghị 
biểu quyết; 

- Phiếu phải có chữ ký của cổ đông hoặc người được ủy quyền; 

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu không bị tẩy xóa, gạch bỏ, thêm nội dung/thông tin không 
đúng quy định; 

- Phiếu không bị rách rời và phải còn nguyên vẹn; 
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3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: 

- Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 3.1; 

- Phiếu biểu quyết qua thư, fax, email được gửi về Ban tổ chức sau thời điểm 23:00 ngày 
29/05/2020. 

4. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 

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

4.2 Các quyết định của Đại hội cổ đông được thông qua khi có ít nhất 51% (hoặc 65%) tổng số 
phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. 

4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội 
dung: 

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

- 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. 

4.4 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. 

5. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ  

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 
thông qua. 
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