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TONG CONG TV MAY DQNG LVC VA CQNG HOA XA 1191 CHU NGHIA VIT NAM
MAY NONC NGHIIP VI1T NAM - CTCP
Bc Ip - Tti' do - Hnh phtIc

Ha Nói, ngày 14 tháng 5 nãrn 2019

QUY CHE TO CHUC BA! HQI
TA! PHIEN HQP DiI HQI BONG CO BONG THUO'NG MEN NAM 2019

CHU'ONG 1
NHCJNG QUY B!NH CHUNG
.A

Bieu 1. Phm vi ap dung
Quy ché nay si:r di.ing cho vic
chirc hçp Di hi dcng c dông thLthng
nien nãm 2019 Tong Cong ty May dng 1cm vã May nông nghip Vit Nam CTCP (VEAM).
to

Quy ch nay quy djnh cii the quyén vã nghia vii cüa các ben tham gia cuc
h9p, diêu kin, the thirc tiên hành cuc h9p Di hi dông cô thuôiig niên nãm
2019.

CHUaNG 11
QUYEN VA NGHA V1J CUA CAC BEN THAM GIA BiI 1101
A

• .. A

A

A

Bieu 2. Co dong tham dy Bii h9l dong co dong
1. Diu kiên tham dtx Dai hi
Tt Ca các Co dông si hCru Co phân Tong Cong ty May dng 1cm và May
nông nghip Vit Narn - CTCP hoc nhtrng ngui ducic üy quyên tharn du hçip 1.
2. Quyn Va nghi'a vii cüa các cO dông dü diéu kin khi tham dçr Dai hôi
a) Co dông hoc ngithi ckrçic üy quyên den dcr Di hi can mang theo các giy
t sau:
- Thông báo mi h9p (nu có);
- Giy Chirng rninh nhân dan, The can cuc cong dan hoc Ho chiu;
- Giây

ciy

quyên (tnthng hcip duc Ciy quyn hctp 1 tham dir cuc hop).

b) Däng k' tharn drh9p: Co dông hoc ngi.thi dirc iiy quyên xuât trInh các
giy t trên cho Ban kiêm tra ti.xcách cô dông vâ nhn tãi 1iu Di hi, 01 The
biêu quyêt màu hông, 01 Phiêu biêu quyêt mãu trãng.
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c) Du'yc üy quyn bang van ban cho ngu'i nhn üy quyn thay mlnh tham dir
vã biêu quyêt tai phiên hp Di hi dông cô dông. Nguii duçic üy quyên tham dir
phiên h9p không du'çc üy quyên cho nguii khác tharn dr phiên h9p.
d) C dông tham di phiên h9p khi muon phát biêu ' kin phâi duçc sr dng
cUa Chü tjch doân, phát biêu ngàn g9n và tp trung vào ding nhQ'ng ni dung
trçng tam can trao dôi, phü hçip vói ni dung chuung trmnh cuc h9p dä di.rçic
thông qua. Trong thai gian thão 1un, Co dông dang k tháo !un thông qua Phiêu
dàng k thão 1un do Ban to chirc cap.
e) Tharn gia biu quyt các van d thuc thm quyên cüa Di hi dOng cô
dông theo dáng quy djnh tii Lut Doanh nghip.
Các c dông, dai din c dông khi ti di,r h9p Di hi dng cô dông sau k.hi
nghe báo cáo ye các ni dung can thông qua së ci1ng tháo !un và thông qua bang
biêu quyêt.
g) Trong thai gian tin hành cuc h9p, các Co dOng phái tuân theo sçi hung
dn cCia Doàn chü tjch, iirng xi.r van rninh, ljch si.r, 1dOng gay mat trt tir.
h) C dông hoc ngui duqc iy quyn dir hp dn sau khi cuc hop d khai
mac, sau khi hoân tat thu tVc däng ks', dugc tham dir và tham gia biêu quyêt ye
các ni dung can biêu quyêt cOn 1ai theo chu'Gng trInh Dai hi dã dugc thông qua.
Trong trung hçp nay, hiu 1irc ci1a nhing biêu quyêt dâ tiên hành không bj ánh
hixàng.
Diu 3. Doàn chü t!ch
1. Doãn chü tjch gm Chü t9a (lâ Chü tjch Hi dng quán trj) Va cac thành
viên do ChCi t9a giâi thiu dé giiip vic cho Chu t9a. Doàn Chi'i tjch diêu hánh
Dai hi và lam vic theo nguyen tãc tp trung dan chü và phü hcip vi các quy
djnh cüa pháp lut vâ Diêu l Tong cong ty.
2. Quyn và nghia vv cüa Doãn chü tjch:
a) Diu hành các hoat &ng cüa cuc hp theo chucing trInh dã duc Dai hi
dong cô dông thông qua. Tiên hành các cong vic can thiêt dê Dai hi dOng c
dông diên ra có trt t1r; dáp trng duc mong muOn cüa da so cO dOng tham dy.
b) TrInh dir tháo v nhtng ni dung cri thi& d Dai hi biu quyk
c) Diu hành Dai hôi tháo luân.
d) Trá Ru hoc chi djnh nguui trâ ku nh&ng vn d do cO dOng yêu câu nãm
trong chucung trInh D?i hi.
e) Giái quyt các vn d phát sinh trong sut qua trInh din ra Dai hi.
Diu 4. Ban Kim tra tu each cô dông
Ban kiêm tra tu cách cô dông do Tng Cong ty May dng hrc vã May nOng
nghip Vit Nam - CTCP quyêt djnh thânh !p. Ban kiêm tra tu' cách cO dOng có
trách nhim kiêm tra tu' cách cüa cô dOng ho.c ngirtYi duçuc üy quyên den h9p,
xác djnh tInh hp 1 theo quy dnh cüa pháp Iut vã dOi chiêu vui Danh sách cO
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dông có quyn dr hop; Phát tài tiu di hi vàThé biu quy&, Phiu biu quyt,
báo cáo tri.râc cuc hp và chju trách nhim vê két qua kiêm tra tu each cô dông
dir hop truâc khi cuc hop chInh thtrc dirGc tiên hành.
Biu 5. Ban Thu k
1. Ban thu k do Chü tpa giOi thiu và dt.rçc Di hi dng Co dông thông qua
ti Dai hi.
2. Ban Thu k thirc hin các cong vic trçl giüp theo phân cong cUa Chü tQa,
bao gôm:
a) Ghi chép day dü, trung thirc các ni dung Di hi.
b) H trçl Doàn chü tjch cong bô dr thão Biên ban, Nghj quy& cüa Dai hôi va
thông báo cUa Doàn chü tjch gCri den các cô dông khi duçvc yeu câu.
Biu 6. Ban Kim phiu và bu ctr
1. Ban Kiêm phiu vã bu cCr do Chü ta giOi thiu
dông thông qua ti Dti hci.

Va

di.rqc Dti hi dng c

2. Ban kim phiu và bu cr có nhim vv:
a) Giám sat vic biu quyt cüa các c dông hoc nguO di din tham du
hop;
b) Tong hcip s6 c phn biu quyt theo trng nti dung và thông báo kt qua
choChütçavâBanthuk;
c) Thrc hin các vic khác cüa Ban kiêm phiu và bu cü ti Di hi.
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CHUNG III
TIEN HANH BA! HQI

Diu 7. Biu kiin tin hanli phiên h9p
CuOc hp Di hi dng Co dông dugc tin hành khi có s c dông dir hp
di din it nhãt 51% tong so cO phân có quyên biêu quyêt theo danh sách c
dông.
Biu 8. Biu quyt ti phiên hp
1. Nguyen täc biêu quyêt: Tat cá các van d trong chixang trInh nghj sr cüa
Di hi dêu duçic thông qua bang cách lay kiên biêu quyêt cca tat ca các cô
dOng bang The biêu quyêt và Phiêu biêu quyêt theo so cO phân sâ hthi và dai
din.
2. Th 1 biu quyêt:
.....
A
.
A
.X
- Bien
quyet bang The bicu quyet dtrcrc thrc hien doi voi cac nçi dung:
( Thông qua chuong trinh ngh sir;
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s/

Thông qua Quy ch tE chüc Di hi;

/ Thông qua nhân sir Doãn chñ tich; Thu k9 di hi; Ban Kiêrn phiu và
bâu ci.ir;
V Thông qua các ni dung khác theo din bin thirc té;
V Thông qua Biên bàn, Nghj quyêt di hi và các vn d khác dugc Chc
t9a dé nghj.
Các cô dông tharn dir Di hi biu quyt bang cách giG The biu quyt (k.hi
&rçYc Chü tça hói 9 kiên: dông 9 hay không dông 9). Biêu quyét duçc tiên hành
bang cách ChU t9a hôi 9 kiên Dông 9 truóc, sau do den 9 kiên Không dôrig 9. Kêt
qua kiêm phiêu së duçic cong bô ngay t?i Di hi.
- Biu quyt bng Phiu biéu quyt duçic sir dçing khi các cô dông biêu
quyêt thông qua cac Bao cao, To ti inh tal Dai hôi ngoai cac nôi dung dà dixcc Dai
hi biêu quyêt bang The biêu quyêt. Co dông thirc hin biêu quyôt nhu sau:
C dông hoc Ngixi di din dircic ày quyn thirc hin vic biu quyt d
Tan than/i, hotc Klzông tan than/i, hoc V kiên khác rnt van dê bang cách cô
dông dánh dãu "X" vào 0 tuang óng trong Phiêu biêu quyêt theo trInh tir: "Tan
thành", "Không tan thânh" và "Y kiên khác". Sau khi biêu quyêt hét các ni
dung, cô dông biêu quyêt k ten vào Phiêu biêu quyêt và bO vào thàng phiêu, Ban
kiêm phiêu thu hôi Phiêu biêu quyêt cüa CO dOng dé thông ké kêt qua.
- Tru&ng hcp thay di 9 kin, c dOng k9 nháy ben cnh 0 lay 9 kin hra
ch9n cuôi cüng dê tránh giá rn?o.
- Phiu biu quyt không hgp 1 là các phiu:
/ Phiêu biêu quyêt không do Tong cong ty May dng hrc vã May nông
nghip Vit Narn — CTCP phát hành và kiiông có dâu cOa Tong cong ty
May dng !1rc và May nông nghip Vit Narn - CTCP.
/ Phiu d trng imi 0 vuông 1y 9 kin.
/ Phiu không có chQ k9 cüa CO dOng.
/ Phiu bj rách, không cOn nguyen vçn hoc không cOn dO các thông tin
phic vli cho vic kiêm phiêu.
/ TrRing hçp Phiu biu quyt trong dO cO mt hoc mt s có ni dung
biêu quyêt bj si:ra chQ'a, gch xóa hoc diên vão nhiêu horn imt 0 vuông
lay 9 kiên ma không CO chQ k9 nháy cüa CO dông ben c?nh 0 vuông
duqc dánh dâu thI chi ni dung bieu quyêt do duqc coi là không hgp !.
- Mi c phn sâ hu hoc dai din si htru rng vOi mt don vj biêu quyt.
3. Thông qua quyt djnh cOa Di hi dông cô dOng:
Can ctr Diu 1 th chrc và hot dng TOng cOng ty May dng hrc và May
nông nghip Vit Nam, các van dê bieu quyêt t.i Di hi dông cô dOng närn 2019
së dugc thông qua kJii dt t9 l bieu quyêt dOng 9 cOa It nhãt 51% tong so cô
phân biêu quyêt cOa tat cà CO dOng dcx h9p.
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Diu 9. Biên ban hçp Di hi d1ng c dông
1. Biên bàn, Nghj quyt hçp Dai hi dng c dông phãi 1p xong và thông
qua truOc khi be mc cuc h9p.
2. Biên bàn và Nghj quyt hçp Dai hi dng Co dông phãi dixçic cong b
thông tin theo quy djnh Va hru gifi ti tri s& chInh cüa Tong cong ty.
CHUNG IV
DIEU KHOAN THI HANH
Diu 10. Quy ch nay gm 10 diu thrçic thông qua ti Di hi dng c dông
và là ca sâ dé Dai hi dông cô dông tiên hành Dti hi.
No'inhmn:
-DHDCD;
- Liru: VT, VPHDQT.
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