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TONG CONG TY MAY BONG LVC VA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
MAY NONG NGHIP V1T NAM - CTCP
Bc Ip - Tr do - Hnb phüc
Ha Nói, ngày 13 tháng 6 nãm 2019
QUY CHE BAU cU'
Bu b sung thành viên HBQT nhim k' 2017 - 2022
ti fiai hi dông cô dông thir&ng niên 11am 2019
Can cr Lut Doanh nghip so 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các van ban
huàng dan thi hành;
Can cr Diu 1 t chrc và hot dng cüa Tng cong ty May dng hrc va May
nông nghip Vit Nam - CTCP ducic Dai hi ctông cô dông thung nien näm 2018
thông qua ngày 29 tháng 6 näm 2018,
Dai hi dng C dông thtring niên nàm 2019 cüa Tng cong ty May dng hrc
và May nông nghip Vit Nam - CTCP (VEAM) tiên hành bâu b sung thành viên
Hi dông quân trj (FIDQT) nhim k' 2017 - 2022 theo các ni dung duâi day:
A

Biêu 1. Dôi tiroiig th,rc hiên bau cfr
C dông sà hu c phn Co quyn biu quyt và dai din theo üy quy:
A
co dong sa huu co phan co quyen bieu quyet (theo danh sach co dong chot
tháng 6 näm 2019).
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Biu 2. Tiêu chun và diu kiin lam thành viên doe lap HDQT
Ung viên bu vào HDQT phâi dáp irng các tiêu chu.n, diu kin theo quy
djnh ti khoãn 2 Diêu 151 Lut doanh nghip 2014. Ciii the:
"2. Thành viên dç5c 12p Hi dng quán trj theo quy djnh tçii dk4n b khoàn 1
£flu 134 cia Lut nay có các tiêu chuán và diéu kin sau day, trfr tru'&ng hctp pháp
lut ye chzng khoán có quy djnh khác:
a) Khóng phái là ngu'ôi dang lam vic cho cong ty, cOng ty con cia cOng ty;
khOng phái là ngu'&i dâ t1ng lam vic cho cOng ty, cOng ty con cüa cong ty It nhát
trong 03 nám lien tnthc do.
b) KhOng phâi là ngithi dang hwOng lu'cing, this lao tfr cOng ty, tri' các khoán
phy c4p ma thành viên H3i dOng quán trj dztcrc hzthng theo quy dinh;
c) Không phái là ngut3'i cO vcr hogc chdng, cha dé, cha nuOi, mc dé, me nuOi,
con dé, con nuOi, anh rut, chj rut, em ruôt là cô dOng lan cia cOng ty; là ngwài
quán l cia cOng ty hoc cOng z'y con cia cOng ty,
d) KhOng phái là ngwO'i trwc tiê'p hoc gián tilp s& hü'u it nMt 1% tang sc c
phdn cO quyên biêu quyêt cza cOng ty,
thành viên Hi ddng quán trj, Ban kim
d,) KhOng phái là ngu'&i dã tItng
soát cza cOng ty It nhát trong 05 nãm lien trzthc dO."
lam

PHO

Diu 3. S6 lurçrng thành viên dc 1p HDQT dirqc bâu bô sung, quyn d
cfr thành viên dc 1p HDQT và h6 so' d cir frng viên HDQT
1.S luqng thành viên dc 1.p HDQT ducc bu b sung: 01 thãnh viên.
2. Quyn d ci'r:
Quyn d cir l'rng viên HDQT: Các c dông nm gitci ph.n ph thông trong
trong thai hn lien tiic it nhât 06 (sau) tháng có quyên gp so quyên biêu quyêt dê dê
cr các U'ng viên Hi dông quãn frj. Co dông hoc nhóm Co dông näm gii tr 5% den
duài 10% tong so cô phan Co quyên biu quyêt duçic dê mt (01) rng viên; tà 10%
den duài 30% duçic dê cir tôi da hai (02) 1rng viên; tt'r 30% den dtrâi 40% ducic dê cr
tôi da (03) üng viên; tir 40% den duri 50% duçic dê cr tôi da bôn (04) irng viên; tir
50% den duói 60% thrçrc dê cü tôi da näm (05) rng viên; t1r 60% den duâi 70% duqc
dé :r tôi da sáu (06) i:rng viên; tir 70% den duOi 80% duçic dê c1r tôi da bay (07) üng
viên; và ti~ 80% den duâi 90% ducic dê cir tôi da tam (08) ing viên. (theo quy djnh tai
khoãn 2 Diêu 25 Diêu lé VEAM).
-

Tnr&ig hqp s lizçrng irng viên HDQT thông qua d cr vn không dü s
krqng can thiêt, HDQT ducng nhim s dé cir them rng viên (neu can).
-

3. H sa d c1r:
-

Dan xin d cir thành viên HDQT (mu kern theo);

-Thông tin rng viên do irng viên tr kê khai và chju trách thim tnràc pháp
luât (máu kern theQ);
-

-

Bàn sao chirng thxc Ht khu thuang tn (ho.c dàng k tm trü dài han);
Bàn sao chüng thrc chirng minh than dãnllhê can cuâc cong dan;

Bàn sao các van b.ng chirng chi chirng nhn trmnh d van hoá, trInh d
chuyên mon.
-

Dira trên dan d cCr cüa các c dông/nhóm c dông d cCr 1rng viên vao ITIDQT
cüa VEAM, Ban tO chüc Dai hi sê l.p danh sách các ing viên dáp 1rng dü diu kin
nhu quy djnh dé dixa vào danh sách l'xng viên tham gia bâu vào thành viên FIDQT và
thông qua danh sách ti Dai hi. Danh sách các 1mg viên sê ducrc l.p theo thlr tir
ABC theo ten cüa 1mng viên.
Diu 4. Phiu bu và ghi phiu bu
1. Phiu b.0 và ghi phiu b.0
Phiu b.0 ducic in thng nht, có ghi tng s quyn biu quyt (sä hthi và
duçic üy quyên);
-

Ct dông hoc dai din üy quyn di.rçic phát dng th&i phiu bAu HDQT khi
däng k tham dr Di hi;
-

Tru&ng hqp ghi sai, C dông d ngh Ban kim phiu di phiu bu khác
hoc diêu chinh cho phü hcip;
-

C dOng, nguai dai din theo üy quyn phâi tr mInh glii s quyn biu quyt
bâu cho t1mng üng eli viên vào ô trông cUa 1mg cli viên dO trên phiêu bâu.
-
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2. Các tnràng hcp phiu bu không hçp 1
Phiu không theo mu quy djnh cüa Tng cong ly, không có du cüa Tng

-

côngty;
-

Phiu gch xoá, sira chi)a ma khOng cO ch k' nháy cüa c dông ben cnh;

Phiu ghi them hoc ghi ten rng viên không diing, không thuc danh sách
rng ci:r viên dã cOng bô truc khi tiên hành bO phiêu;
-

Phiu cO tng so quyên d biêu quyêt cho nhüng irng ci1 viên cüa c dông
vuit qua tong so quyên duçc biêu quyêt cüa cô dông do näm giu (bao gOm s hü'u
và dugc ñy quyên).
-

Diêu 5. Phu'o'ng thIrc bu cii
Vic biu quyt bu thành viên HDQT thirc hin bO phiu theo phuang thirc
bu dn phiêu;
-

Mi cô dông có tong so quyn biu quyêt tuo'ng rng vñ tng s c phn cO
quyên biêu quyêt (bao gOm sO hru và ducic üy quyen) nhân vi so thành viên dixçic
bâu cüa HDQT.
-

C dông có th dn ht tOng s quyn biu quyt cho met, mt s hoãc tt cã
các1rngcirviên.
-

Diu 6. Ban Kiêm phiéu vã bãu cir, nguyen tc bö phiu vã kim phiu
I. Ban Kiêm phiu và bAu c1r
Ban Kim phiu và bu cr do Chü t9a giâi thiu vã duçc Di hi dông c,i
dOng thông qua.
-

-

Ban Kim phiêu và bu cr CO trách nhim:

+

Thông qua Quy ché bâu cr;

+

Giâi thiu phiu phiu bu;

+

Tiên hânh kiêm phiu;

+

Cong bô kêt qua bâu ctr truc Dti hi.

Thành viên Ban Kiêm phiêu và bâu ci~ khOng duçc CO ten trong danh sách
de cir vào HDQT.
-

2. Nguyen tc bO phiéu vã kim phiu
Ban Kiêm phiêu và bâu cü tiên hánh kim tra thüng phiu truic sir chüng
kin cüa các c dông.
-

Vic bO phiêu dixçic bat dâu khi vic phát phiu bu ci1r duçc hoàn tht và kt
thiic khi c dông cuôi cñng bO phiêu bâu vào thUng phiêu.
-

-

Vic kim phiêu phài dugc tiên hành ngay sau khi vic bO phiu kt thüc.

Két qua kiêm phiu thrc 1p thành van ban và dugc Trithng Ban kim phiu
và bâu cir cOng bô truic Di hi.
-
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Diêu 7. Nguyen tc bu don phiêu, nguyen the trüng cir thành viên
HDQT
- Nguyen tc bu dn phiu: Se dugc Ban Kim phiu và bu cü huóng dan
ti Dai hôi (Phu luc hzthng dan báu c& kern theo).
- Nguyen täc trñng cr:
+ S krçmg üng viên dugc bu vào HDQT là 01 ngu'äi;
+ Ung cü viên trüng Cu thành viên HDQT là các 11ng viên có s phiu b.0 cao

nhât theo thtr tr tir cao xuông thâp;
+ Trucmg hçip cãc rng cü viên dat t3' 1 % s phiu b.0 ngang nhau thI ngui

nào s& hthi hoc dai din su hUu nhiêu cô phân han së dugc ch9n. Nêu so cô phân
hUu hoc dai din s hthi cüng ngang nhau thi sê to chüc bâu 1aj gita các img cir
viên nay dê chon.
Diêu 8. Lp và cOng bô Biên bàn kim phiêu
- Sau khi kim phiu, Ban kim phiu và bAu ci:r phãi 1p Biên bàn kiêm
phiêu. Ni dung Biên bàn kiêm phiêu bao gôm: Tong so CO dông tharn gia dr hçp,
tOng so cô dông tharn giabO phieu, t' I quyên biêu quyêt cña CO dông tham gia bó
phiêu so vOi tong so quyên biêu quyêt cüa cô dông tham gia dir h9p (theo phuang
thirc bâu don phiêu), so và ti 1 phiêu h9p 1, phiêu không hçip l, phiêu trãng; so và
ti l quyên biéu quyêt cho trng ung cir viên vào HDQT.
- Toàn van Biên bàn kim phiu phài ducc Cong b truâc Dai hi.
Diu 9. Nhu'ng khiu ni v vic bâu và kiêm phiu së do chü to cuc
hop giãi quyêt và dtrqc ghi vào biên bàn cuc h9p Thu hi cô dông.
Quy ch nay gm 09 diu và dixçic dgc Cong khai truâc Dai hi dông cô dông
dê biêu quyêt thông qua.!.
Nyi nhân:

- DHDCD;

TM. j.j ONG QUAN TRI

- Liru: VT, VP HDQT.
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