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THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA 
  

I. PHIẾU BIỂU QUYẾT: 

Khi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông được 

ủy quyền sẽ được Công ty cấp 4 phiếu biểu quyết, cụ thể như sau: 

- Phiếu biểu quyết số 1, 2, 3: (Phiếu biểu quyết số 1: “Tán thành” - màu xanh, 

Phiếu biểu quyết số 2: “Không tán thành” - màu hồng, Phiếu biểu quyết số 3: 

“Không có ý kiến” - màu vàng) để thực hiện biểu quyết các nội dung: Thông 

qua Chương trình họp, Ban kiểm phiếu, Quy chế cuộc họp; Biểu quyết các 

nội dung tại cuộc họp; Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ. Trên 

phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó. 

- Phiếu biểu quyết số 4 (màu trắng) để biểu quyết 09 nội dung xin ý kiến thông 

qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trên Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ 

đông, mã cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại 

diện theo ủy quyền cổ đông đó và 09 nội dung xin ý kiến thông qua. Ban kiểm 

phiếu sẽ thu Phiếu biểu quyết này để tiến hành kiểm phiếu. 

II. PHIẾU HỢP LỆ VÀ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ: 

1. Phiếu hợp lệ: 

- Là phiếu do Ban tổ chức phát hành, theo mẫu quy định có đóng dấu treo của 

Công ty Cổ phần Sông Ba. 

2. Phiếu không hợp lệ: 

- Phiếu không theo mẫu quy định.  

- Phiếu gạch, tẩy xoá, ghi nội dung khác ngoài nội dung cần thông qua. 

- Phiếu biểu quyết đánh dấu chọn nhiều hơn một ô hoặc không đánh dấu chọn. 

- Phiếu không có chữ ký xác nhận của Cổ đông. 

III. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT 

- Đại hội biểu quyết các nội dung: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm 

phiếu, Quy chế cuộc họp; Biểu quyết các nội dung tờ trình, báo cáo tại cuộc họp; 

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ, với mỗi nội dung cần biểu quyết, đoàn 

Chủ tịch sẽ đề nghị thực hiện biểu quyết 03 lần theo trình tự sau: 

+ Lần thứ nhất: Biểu quyết tán thành (Phiếu số 1).  

+ Lần thứ hai: Biểu quyết không tán thành (Phiếu số 2).  

+ Lần thứ ba: Biểu quyết không có ý kiến (Phiếu số 3).   
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Mỗi Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền (01 người) chỉ được biểu quyết 01 lần 

(“Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”) đối với cùng một nội 

dung cần biểu quyết tại ĐHĐCĐ. 

- Đối với phiếu biểu quyết (Phiếu số 4): Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu 

chọn ( hoặc X) vào một trong các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc 

“Không có ý kiến”. Riêng đối với nội dung biểu quyết Số 7, Cổ đông chỉ chọn một 

trong hai Phương án (Phương án 1 hoặc 2) và đánh dấu chọn ( hoặc X) vào một 

trong các ô “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” tại phương 

án đã lựa chọn. 

Trên đây là thể lệ biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của 

Công ty Cổ phần Sông Ba. Kính thông báo đến quý Cổ đông.  

Chân thành cảm ơn. 

                          BAN TỔ CHỨC 


