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DỰ THẢO 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

 

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung họp của Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2017 (“Đại hội”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 
Group được tiến hành theo thể lệ sau đây: 

1. Việc biểu quyết thông qua thành phần Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại 
hội, Ban Kiểm phiếu, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản 
trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại 
Đại hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán. 

2. Việc biểu quyết thông qua đối với các Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị, 
Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát; các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ 
đông của Hội đồng quản trị được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng 
các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành. 

3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người 
đại diện được ủy quyền của cổ đông là tổ chức, số lượng cổ phần sở hữu/được cổ 
đông là tổ chức ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức 
Đại hội và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 
Group, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ 
đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký và đáp ứng đủ điều kiện 
tham dự Đại hội. 

4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu vào 
một trong các các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối 
với từng vấn đề trình Đại hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực 
hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại hội. Kết quả biểu 
quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền 
biểu quyết tham dự đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ 
các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được. 

5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: 

- Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có đóng dấu của Công ty Cổ 
phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group; 

- Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận; và 

- Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xoá, cạo sửa; và 

- Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại mục 6 dưới 
đây. 

6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau: 

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại hội phát ra;  

- Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản 
AMD Group;  

- Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;  

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền 



của cổ đông;  

- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền 
các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu 
quyết này; 

- Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm 
phiếu đã được niêm phong.  

Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.  

7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua. 
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