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NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT, PHÁT BIỂU 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG 

A. THỂ LỆ PHÁT BIỂU: 

I. Cổ đông muốn đề xuất một yêu cầu nào đó tại Đại hội đồng cổ đông phải thực 

hiện theo nguyên tắc sau: 

- Chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần Thảo luận của Đại hội. 

- Phải giơ tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho 

phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. 

- Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông 

lên trình bày ý kiến của mình. 

- Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết. 

- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuần tự 

sau. 

- Trường hợp có những ý kiến khác thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số. 

II. Các đề xuất phải đảm bảo các điều kiện sau: 

- Ngắn gọn và rõ ràng. Trường hợp ý kiến đề xuất phức tạp, cần nhiều thời gian để trình 

bày thì cổ đông có thể gởi bằng văn bản đến Ban tổ chức 03 ngày trước kỳ diễn ra Đại 

hội. 

- Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước. 

- Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc 

vượt quá quyền hạn doanh nghiệp để thực hiện hữu hiệu. 

B. BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI: 

I. Nguyên tắc biểu quyết Đại hội. 

- Đúng Điều lệ, đúng Luật và chính xác. 
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- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách bỏ phiếu biểu 

quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn 

Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội sẽ được biểu quyết bằng hình 

thức giơ tay tại Đại hội. 

- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu 

và đại diện sở hữu do được ủy quyền. 

- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định. 

- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu 

quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp. 

II. Cách thức biểu quyết: 

1. Quy định chung. 

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành 

công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các 

phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành. 

- Phiếu biểu quyết được thu bởi các thành viên của Ban kiểm phiếu và được kiểm phiếu, 

lập biên bản ngay sau khi thu. 

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết: 

• Họ và tên cổ đông, hoặc người đại diện Ủy quyền của cổ đông. 

• Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do 

cổ đông đại diện (01 cổ phiếu = 01 quyền biểu quyết). 

• Nội dung biểu quyết. 

• Dấu treo của Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải Phòng. 

• Phiếu biểu quyết hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có 

đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa 

và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết. 

• Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp 

lệ. 

2. Cách thức biểu quyết các vấn đề thông qua tại Đại hội: 
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• Nếu Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến về các vấn đề yêu cầu biểu 

quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột và ô tương ứng đồng thời để trống hai 

ô còn lại. 

• Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một phiếu biểu quyết duy 

nhất mà trên phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội. 

• Chỉ chọn một trong ba ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc 

Không có ý kiến. 

• Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không thoả mãn đầy đủ các yêu cầu trên. 

3. Tổng hợp kết quả: 

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả bầu cử, biểu quyết cho 

Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. 

- Kết quả bầu cử, biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

III. Thông qua kết quả biểu quyết: 

1. Các vấn đề đưa ra biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi ít 

nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông có quyền biểu quyết, 

có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ 

đông. 

2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết 

định của Chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân 

theo. 

IV. Hiệu lực: 

Nguyên tắc Thể lệ phát biểu, biểu quyết Đại hội có hiệu lực ngay sau khi đã thông 

qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Điện Cơ Hải 

Phòng. 

Xin trân trọng cảm ơn Đại hội đồng cổ đông! 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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