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I.

Mục tiêu:


Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.



Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ
đông.



Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

II. Nguyên tắc biểu quyết tại Đại hội:


Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức
biểu quyết công khai, trực tiếp và bỏ phiếu kín.



Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết
bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy
quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các
nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được
thông qua.



Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông
tin, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết nhận
được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu
quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu
trên phiếu biểu quyết.



Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định đồng
ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến bằng cách đánh dấu (X) hoặc (V)
vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên
phiếu biểu quyết.

III. Tổ chức kiểm phiếu:


Tổ kiểm phiếu sẽ thu phiếu biểu quyết của từng cổ đông sau khi biểu quyết
xong các vấn đề để tiến hành kiểm phiếu.



Những phiếu biểu quyết sau đây được coi là không hợp lệ:

-

Phiếu không do Ban Tổ chức phát hành và không được đóng dấu của Công ty
CP Vận tải Dầu khí Đông Dương.
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-

Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải được Ban Tổ
chức đổi phiếu bầu mới và hủy phiếu bầu cũ).

-

Phiếu có ký hiệu đánh dấu khác dấu (X) hoặc (V).

-

Phiếu không đánh dấu lựa chọn vào bất kỳ ô nào trên phiếu.

-

Phiếu đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết.

IV. Kết quả biểu quyết:
Các nội dung biểu quyết được thông qua khi đạt số cổ phần có quyền biểu quyết
đồng ý trên số cổ phiếu biểu quyết hợp lệ thu về đảm bảo tỷ lệ theo quy định của Luật
Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa
Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020. Cụ thể:
-

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại
diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp chấp
thuận.

-

Riêng các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây sẽ
được thông qua khi có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ
đông dự họp chấp thuận:

V.

+

Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

+

Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

+

Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty so với cơ cấu tổ chức quy định tại
Điều 9 Điều lệ Công ty và ngoại trừ thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý thuộc
thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty và theo quy
định tại các quy chế nội bộ của Công ty.

+

Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc ký kết hợp đồng với những
người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị bằng
hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần
nhất đã được kiểm toán;

+

Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Hiệu lực thi hành:


Thể lệ biểu quyết này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu
quyết của toàn thể cổ đông tham gia Đại hội trước khi tiến hành biểu quyết.



Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thể lệ này sẽ có hiệu lực thi hành
bắt buộc đối với tất cả các cổ đông.
TM. TỔ KIỂM PHIẾU
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