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QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TÀI KHÓA 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN HƯNG TRÍ HOLDING
ngày 20/04/2019

Điều 1: Những quy định chung:

1.1. Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2018 ngày
20/04/2019 sử dụng cho việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2018 ngày
20/04/2019 của Công ty Cổ phần Hưng Trí Holding.

1.2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện,
thể thức tiến hành Đại hội.

1.3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2: Chủ tọa, quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa:

2.1. Chủ tọa là người chủ trì Đại hội. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty là Chủ tọa Đại Hội
Đồng Cổ Đông.

2.2. Nhiệm vụ của Chủ tọa:

- Chủ trì Đại Hội Đồng Cổ Đông tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng biểu quyết.

- Trả lời những vấn đề do Đại hội đồng yêu cầu.

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể tập trung dân chủ, tiến hành Đại Hội Đồng Cổ Đông một
cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông
tham dự.

Điều 3: Thư ký, quyền và nghĩa vụ của Thư ký:

3.1. Thư ký do Chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại Hội Đồng Cổ Đông
về nhiệm vụ của mình.

3.2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội.

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản, Nghị quyết Đại hội, dự thảo các văn kiện, kết luận của
Đại Hội Đồng Cổ Đông và thông báo của Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 4: Ban Kiểm phiếu, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu:

4.1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua. Thành viên
Ban Kiểm phiếu có thể là cổ đông.

4.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
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- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.

- Tổ chức kiểm phiếu.

- Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu ghi nhận biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

5. 1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội Đồng Cổ Đông do Ban Tổ chức đề cử.

5. 2. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông đến họp;
Phát các tài liệu liên quan Đại hội; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ
đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông

6.1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào
ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 05/04/2019) được quyền tham gia Đại Hội Đồng Cổ
Đông thường niên tài khóa 2018 ngày 20/04/2019.

6.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân
(CMND hoặc Hộ chiếu .. ) và Thư mời tham dự nộp cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông để
kiểm tra tư cách cổ đông.

- Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu dự họp bao gồm: tài liệu đọc, Phiếu biểu
quyết, phiếu bầu cử, giấy trắng và viết. Trên các phiếu sẽ có ghi mã số và số cổ phần sở
hữu, cổ đông có trách nhiệm thông báo ngay cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông được biết
về các sai sót liên quan đến thông tin của cổ đông.

- Trong quá trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài hội trường
cần giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm gián đoạn tiến trình đại
hội và công việc của Chủ tọa.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự
Đại hội.

- Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ
tọa, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo
quản tài liệu.

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm
chỉnh Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Cổ đông vi
phạm quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý
theo Điểm b, Khoản 8, Điều 19, Điều lệ Công ty.

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu
quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng
ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 7: Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít
nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (khoản 1 Điều 18 Điều của Công ty) theo
danh sách cổ đông chốt ngày 05/04/2019.
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Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội:

Cổ đông khi có ý kiến góp ý thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ
tọa mời, cổ đông được phép bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút,
nội dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp.

Điều 9: Thể lệ biểu quyết

9.1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức
đánh vào ô chọn tương ứng trong Phiếu biểu quyết.

9.2. Các cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đều có quyền biểu
quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội tương ứng với số cổ phần sở hữu và số
cổ phần được ủy quyền.

9.3. Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi:

- Thông qua việc chào bán cổ phiếu: Đạt tỷ lệ ít nhất 65% tổng số cổ phần biểu quyết của
tất cả cổ đông dự họp chấp thuận.

- Thông qua các vấn đề khác: Đạt tỷ lệ ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả
các cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 10: Thể lệ bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

10.1. Nguyên tắc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát là bầu cử trực tiếp theo phương thức bầu
dồn phiếu như quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty.

10.2. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông
vào thời điểm bầu cử có số phiếu bầu bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số
thành viên được bầu của thành viên Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số
phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

10.3. Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 4, Điều 36
Điều lệ Công ty. Đại hội lần này bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ
2017-2021, thay thế cho thành viên Ban kiểm soát đã từ nhiệm.

10.4. Danh sách ứng cử viên được lập trên cơ sở đề cử/tự ứng cử của các cổ đông gửi về trụ
sở Công ty trước 17h00 ngày 18/04/2019 và tại Đại hội trước 10h00 ngày 20/04/2019,
ngày diễn ra đại hội theo quy định.

10.5. Phiếu bầu cử thành viên BKS được in sẵn tên người ứng cử theo thứ tự ABC có đóng
dấu treo Công ty bên góc trái của Phiếu bầu.
Phiếu bầu cử có in mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông
(bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền), tổng số phiếu bầu (bằng với
số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu).

10.6. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu cử.

10.7. Phiếu bầu cử sau được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử không có dấu của Công ty và không phải do Ban tổ chức phát hành;

- Phiếu bầu cử để trống;

- Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung dẫn đến có nhiều cách hiểu hoặc gây nhầm lẫn;

- Phiếu bầu cử có số ứng cử viên được dồn phiếu vượt quá số thành viên được bầu tối đa
theo quy định;

- Phiếu bầu cử mà các cổ đông gạch bỏ tất cả các ứng cử viên;

- Phiếu bầu cử mà cổ đông bầu bằng tỷ lệ phần trăm (%).
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f)ieu 13: £)i~ukhoan thi hanh

Tren day la Quy che lam vi~c va bau cli cLla f)~i Hoi f)ong Co f)ong tai khoa 2018 ngay-
20104/2019 cLla Cong ty Co Phan HU'ng Tri Holding, v&i 13 di~u va co hi~u Il,J'csau khi
dU'Q'cSI,J' ch~p thu$n cLlaf)~i hoi.

f)ieu 12:TrU'cYnghop tb chuc hop £)~iHQi£)6ngcb £)ong khong thanh

TrU'ong hop cuoc hop Ian th(l' nhat khonq dLl di~u ki~n tien hanh theo quy dinh tal f)i~u 7
cua Quy che nay thl viec trieu tap cuoc hop Ian thli hai phai dU'Q'ctien hanh trong thoi
han khong qua 30 ngay k~ tLl'ngay dl,J'kien tien hanh cuoc hop thli nhat.

Cuoc hop cua Dai Hoi f)ong Co f)ong Ian hai dU'Q'Ctien hanh khi co s6 co dong, d~i di~n
co dong dl,J'hc;>pit nh~t 33% tong s6 co phan co quy~n bi~u quyet cLla Cong ty.

TrU'ong hQ'pcuoc hc;>pIan th(l' hai khong dLl di~u ki~n tien hanh theo quy dinh tren cLla
f)i~u nay thl dU'Q'ctri~u t$p hc;>pIan thli ba trong thoi hCiin20 ngay k~ tLl' ngay cu¢c hc;>p
Ian thli hai dl,J'kien tien hanh. Trong trU'on9 hQ'p nay, cu¢c hc;>pcLla f)CiiiH¢i f)ong Co
f)ong dU'Q'ctien hanh khong phl,l thuoc vao so co dong t&i dl,J'hc;>p.

f)ieu 11: Bien ban f)~i HQif)6ng Co f)ong

ThU' ky Dai hoi S9 ghi chep cac noi dung cua Bien ban Dal hoi.

Bien ban va DI,J' thao Nghi quyet Dai hoi phal duoc doc va thong qua truce khi be mac
f)~i hOi.

10.8. Quy dinh v~ trung cu:

NgU'oi trung cli thanh vien Ki~m soat vien duoc xac dlnh theo s6 phleu bau trnh tLl' cao
xu6ng thap, b~t dau tLl' (l'ng cli vien co s6 phieu bau cao nhat cho den khi dLl s6 thanh
vlen quy dinh tal f)i~u I~ Cong ty.

Neu bau cli khong dLl s6 thanh vien Ban Ki~m soat thl ChLl toa f)~i hoi S9 quyet dinh v~
viec bau cli bo sung.

TrU'ong hop s6 (l'n9 cli vien trung cli nhieu hon s6 t6i da theo quy dinh do co nhi~u (l'ng
cli vlen dat ty I~ so phieu chap thuan b~ng nhau thl Dal H¢i f)ong Co f)ong bi~u quyet
true tiep d6i v&i nhCl'ngngU'oi do.

Sau khi Ban Ki~m phieu lam vi~c theo dung cac quy dinh va cong b6 ket qua ki~m phieu,
ChLl toa S9 tuyen b6 nhCl'ng(l'ng cli vien trung cli vao vi tri thanh vien Ban Ki~m scat va
tuyen b6 cac (l'ng cli vien nay da dU'Q'clua chon mot each hop I~.

Phieu bau cli phai niern phong va luu giCl'tal tru so chinh cua Cong ty. TrU'ong hop co
v~n d~ can ki~m tra lal, phai co dai dlen Ban Ki~m soat, Ban Ki~m phieu va d~i di~n co
dong khi ma nlern phong va thong qua b~ng van ban d~ luu giCl'.

--------------------~------~----------~~
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