
 

    CÔNG TY CỔ PHẦN  

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

Khánh Hòa, ngày  05 tháng 1 năm 2016 

 

THƯ MỜI HỌP 

------------------------------------------- 
 

BAN TỔ CHỨC 

Đại hội đồng cổ đông bất thường  

Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa 

Lần thứ hai, Năm 2015 

 

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường  

lần 1- năm 2015 của Công ty Cổ phần Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa. 

 

1- Thời gian họp: 8h30  ngày 20/01/2016 

2- Địa điểm họp:  Phòng họp hội nghị - Công ty CP Đầu tư F.I.T – Tầng 16 Tòa nhà Center 

Building, Hapulico Complex, Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

3. Nội dung Đại hội: 

3.1- Xin ý kiến cổ đông về việc hủy niêm yết 

3.2- Tăng vốn điều lệ lên 120 tỷ đồng 

3.3- Thông qua đơn từ nhiệm của HĐQT, BKS 

3.3- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT 

 

Sự hiện diện của quý cổ đông sẽ góp phần vào thành công của Đại hội. 

 

Rất mong quý cổ đông thu xếp thời gian đến dự Đại hội. 

 

Trân trọng kính mời ! 

 

 

  

 



        CÔNG TY CỔ PHẦN  

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

 

 
 

CHƢƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG  Lần 2- NĂM 2015 

 

 
- Thời gian : Ngày 20/1/2016 

- Địa điểm : Tầng 16, Tòa nhà Hapulico, Số 01 Nguyễn Huy Tƣởng, Thanh Xuân, Hà Nội 

 
 

TT Nội dung Thực hiện 

I Thủ tục khai mạc  

1 Đón tiếp đại biểu, ổn định chỗ ngồi C.Huệ 

2 Chào cờ, tuyên bố lý do,giới thiệu thành phần tham dự Phong 

3 Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội Hải 

 

4 

- Giới thiệu và biểu quyết thông qua Ban chủ toạ, Ban thư ký  

- Mời Ban chủ toạ lên điều hành Đại hội, Ban thư ký   lên vị trí làm 

việc 

Phong 

II Nội dung Đại hội  

1 Phát biểu khai mạc Đại hội  A.Sinh 

2 Thông qua Tờ trình của HĐQT về các vấn đề biểu quyết tại Đại hội A.Sinh 

3 Đại hội thảo luận các vấn đề theo Tờ trình của HĐQT Ban chủ tọa 

4 Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình của Đại hội trình Đại hội đồng 

cổ đông 

Hải/ Phong/A. 

Trường 

 GIẢI LAO ,  KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  

5 Công bố kết quả biểu quyết C. Huệ 

III Tổng kết Đại hội  

1 Thông qua dự thảo nghị quyết C. Huệ 

2 Phát biểu tổng kết Đại hội -  Bế mạc A.Sinh 

 

          

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

          Số:  09 /TT-VIKODA                            

Hà Nội, ngày 18  tháng 01  năm 2016 
 

 

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG LẦN 2 NĂM 2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

 

 Kính thưa Quý Cổ đông, 

 

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68 ngày 26/11/2014. 

 - Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; 

 - Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

 - Căn cứ nhu cầu  SXKD của Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa  

 

 Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất 

thường lần 2 năm 2015 biểu quyết thông qua các nội dung sau: 

 

1. Thông qua việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nƣớc khoáng Khánh Hòa (Mã: 

VKD) trên sàn UpCOM 
 

 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công 

việc liên quan tới việc hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa (Mã: 

VKD) trên sàn UpCOM  

 

2. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2016 

 

 2.1- Triển khai thực hiện việc chào bán chứng khoán ra cho cổ đông hiện hữu để 

tăng vốn điều lệ Công ty từ 21,6 tỷ đồng lên 120 tỷ đồng. 

 

- Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa 

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 21.600.000.000 đồng 

- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 2.160.000 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phần chào bán thêm: 9.840.000 cổ phần 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

- Đối tượng chào bán: Chào bán cho cổ đông hiện hữu 

- Giá chào bán: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 120.000.000.000 đồng 

- Số lượng cổ phiếu sau khi phát hành: 12.000.000 cổ phiếu  

- Tỷ lệ: 100 : 456 (Cổ đông hiện hữu sở hữu 100 cổ phiếu được quyền mua thêm 456 cổ 

phiếu mới) 

- Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu từ chối mua: 

+ Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt 

quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền 

được mua sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. 

+ Số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc 

một phần và số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu, ủy 



quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác, với giá 

bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu, đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được 

thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông. 

 

 2.2- Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 

 

- Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 98.400.000.000 đồng 

- Phương án sử dụng vốn chi tiết: 

+ Đầu tư Tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc): 70.000.000.000 đồng 

+ Bổ sung vốn lưu động: 28.400.000.000 đồng 

- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên 

 

 2.3 Sửa đổi điều lệ Công ty; Thay đổi đăng ký kinh doanh : 

 

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay 

đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành và báo cáo Đại hội cổ đông tại cuộc 

họp gần nhất, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành. 

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện các công việc 

liên quan tới việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ như trên. 

 

3. Thông qua đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Đình An – Thành viên HĐQT. 

 

4. Thông qua việc bầu bổ sung Bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt làm Thành viên Hội đồng 

Quản trị Công ty kể từ ngày 01/02/2016. 

 

  

Xin trân trọng cảm ơn! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CÔNG TY CỔ PHẦN 

NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

------------------------ 
 

Hà nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016 

 

QUY CHẾ  
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƢỜNG  

LẦN 2-NĂM 2015 

 ------------------------  
 

 

Mục tiêu của Quy chế Đại hội  : 
 

 - Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ; 

 - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông 
 

 Ban Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 2 , năm 2015 Công ty CP Nước khoáng 

Khánh Hòa xin thông qua Quy chế Đại hội như sau : 
 

I- ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI 
 

1. Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa được tiến 

hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

2. Trường hợp không có đủ số lượng số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút 

kể từ thời điểm ấn định khai mạc thì Đại hội sẽ được triệu tập lần thứ hai trong 

vòng 30 ngày kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất không thành. Đại hội lần thứ hai 

được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất ....% 

cổ phần có quyền biểu quyết. 

3. Trường hợp cuộc họp đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai không có đủ số đại 

biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm dự định khai mạc, cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông phải được triệu tập lần thứ 3 trong vòng 20 ngày, kể từ ngày dự 

định khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai. Cuộc họp Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ ba này được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ 

đông và đại diện uỷ quyền dự họp. Tất cả những cổ đông và đại diện được uỷ 

quyền dự họp có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần 

thứ nhất có thể phê chuẩn một cách hợp lệ. 

 
II- TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI : 

 
1. Cổ đông dự Đại hội vui lòng không hút thuốc lá trong Hội trường, không nói 

chuyện riêng trong lúc diễn ra Đại hội; 

2. Trong thời gian Đại hội xin vui lòng tắt chuông điện thoại, khi nói chuyện điện 

thoại xin nói nhỏ hoặc ra ngoài; 

3. Quý cổ đông/đại diện cổ đông không được bỏ về giữa giờ khi chưa có sự đồng ý 

của Chủ tọa Đại hội; 
 

 

III- BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI : 
 

1. Các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện bằng 2 hình thức : 

- Biểu quyết các vấn đề theo Tờ trình Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông 

: đánh dấu vào ô tương ứng trong phiếu biểu quyết (đồng ý/không đồng ý/ý kiến 

khác); 



- Biểu quyết các vấn đề khác : Biểu quyết bằng thẻ 

 
2. Kết quả biểu quyết từng vấn đề sẽ được công bố sau khi có kết quả kiểm phiếu biểu 

quyết. 
 

IV- PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI : 
 

1. Tất cả cổ đông có quyền phát biểu ý kiến tại Đại hội nhưng cần phát biểu ngắn 

gọn, đúng trọng tâm vấn đề . 

2. Trường hợp nhiều cổ đông cùng đăng ký phát biểu, chủ tọa sẽ mời lần lượt. 
 

V- TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA 
 

1. Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, các quy chế đã thông qua. Chủ 

tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số 

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung 

chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình 

Đại hội.    

3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình Đại hội. 
 

VI- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ : 
 

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn 

đề đã được cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội. 

2. Thông qua dự thảo Nghị quyết và biên bản trước khi bế mạc Đại hội. 
 

VII- TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU: 
 

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông trong từng vấn đề ; 

2. Thông báo cho Ban thư ký kết quả biểu quyết; 

3. Xem xét, báo cáo Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết 

hoặc có khiếu nại về kết quả biểu quyết. 
 
 

 Trên đây là Quy chế Đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai, năm 2015 Công ty CP 

Nước khoáng Khánh Hòa năm 2015. Kính trình Đại hội xem xét thông qua. 

 
TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 

CHỦ TỊCH HĐQT   

    

(đã ký) 

 

PHAN MINH SÁNG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         CÔNG TY CỔ PHẦN      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA    Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                                            ------------------------------ 

Hà  nội, ngày 20 tháng 1 năm 2016 

 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI ĐHĐCĐ BẤT THƢỜNG  

Lần 2, Năm2015 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƢỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

  

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa. 

 

 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2015,Công ty Cổ phần nƣớc khoáng 

Khánh Hòa nhƣ sau: 

 1. Sau khi đăng ký và có mặt tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông sẽ được cấp thẻ và phiếu 

biểu quyết có ghi tên cổ đông hoặcđại diện cổ đông được uỷ quyền hợp pháp, mã số, số cổ phần sở hữu, 

số cổ phần đại diện và tổng số cổ phần biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần sở hữu và đại diện sở 

hữu. 

 2. Mọi Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty đều phải được biểu quyết công khai 

và trực tiếp bằng thẻ và phiếu biểu quyết. 

 3. Cách thức biểu quyết: 

  - Việc thông qua quy chế Đại hội, bầu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội 

được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. 

  - Các Nghị quyết, quyết định khác được thực hiện biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín. 

Phiếu biểu quyết do BTC phát ra, có đóng dấu của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa bên góc trái 

phía trên. Cổ đôngđánh dấu (X) vào các ô tương ứng trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ thu lại 

phiếu biểu quyết để kiểm phiếu và công bố công khai tại Đại hội. 

 4. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Ban chủ toạ Đại hội sẽ xem xét và 

quyết định ngay tại Đại hội. 

 Quy chế này đƣợc thông qua trƣớc Đại hội đồng cổ đông bất thƣờng năm 2015 để biểu quyết 

thông qua. 

        

Nơi nhận: 

- ĐHĐCĐ;       TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
- Lưu HĐQT        CHỦ TỊCH HĐQT 

   (đã ký) 
 

 

 PHAN MINH SÁNG 



  

   CÔNG TY CỔ PHẦN               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA   Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc 

                                                   ------------------------------ 

Hà nội,  ngày 9 tháng 1 năm 2016 

 

QUY CHẾ 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA 

Tại ĐHĐCĐ bất thường Lần 2 năm 2015 

  
- Căn cứ Luật DN số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 19/06/2006; 

- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật Chứng khoán; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần nước khoáng Khánh Hòa. 

 

 Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)   Công ty Cổ phần 

nước khoáng Khánh Hòa  như sau: 

 

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung : 01 thành viên 

2. Điều kiện trở thành thành viên HĐQT 

 - Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng bị cấm thành lập và 

quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

 - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc tiêu chuẩn 

và điều kiện khác phù hợp với quy định của pháp luật và  Điều lệ của Công ty. 

I. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên H ĐQT 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên 

 tục ít nhất sáu tháng có quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT như sau: 

  - Từ 5% đến dưới 10%/tổng số cổ phần : được quyền đề cử 01 người 

  - Từ 10% đến dưới 30%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 02 người 

  - Từ 30% đến dưới 40%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 03 người 

  - Từ 40% đến dưới 50%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 04 người 

  - Từ 50% đến dưới 60%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 05 người 

  - Từ 60% đến dưới 70%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 06 người 

  - Từ 70% đến dưới 80%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 07 người 



  

  - Từ 80% đến dưới 90%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 08 người 

II. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS 

 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS như sau: 

   - Từ 5% đến dưới 10%/tổng số cổ phần : được quyền đề cử 01 người 

  - Từ 10% đến dưới 30%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 02 người 

  - Từ 30% đến dưới 40%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 03 người 

  - Từ 40% đến dưới 50%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 04 người 

  - Từ 50% đến dưới 60%/tổng số cổ phần: được quyền đề cử tối  đa 05 người 

III. Nguyên tắc bầu  thành viên HĐQT và BKS 

1. Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 

tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu và dược uỷ quyền hợp pháp nhân với số thành viên 

được bầu. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một ứng cử viên hoặc 

phân chia cho một số ứng cử viên; 

2. Người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có số phiếu bầu cao nhất; 

3. Cổ đông bầu cho ứng viên nào thì viết số phiếu muốn bầu cho ứng viên đó vào cột “số 

phiếu bầu”; 

4. Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột 

“số phiếu bầu”; 

5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu 

bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu); 

6. Phiếu bầu ghi sẵn tên các ứng cử viên. Trường hợp ĐHĐCĐ quyết định bỏ bớt hoặc bổ 

sung thì cổ đông sẽ tự ghạch tên ứng viên hoặc ghi thêm vào cuối danh sách. 

IV. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ 

  - Phiếu không hợp lệ là phiếu không do ban kiểm phiếu phát ra 

  - Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh 

sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu 

  - Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng 

số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền 

V. Công bố kết quả trúng cử 

1. Ứng viên trúng cử được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp.Trường hợp kết quả bầu 

cử không đủ số thành viên HĐQT và BKS theo quy định thì đại hội sẽ tiến hành bầu cử 

tiếp lần 2 trong số những người không trúng cử lần 1 còn lại. Nếu sau khi bầu lần 2 mà 

vẫn chưa đủ thì có bầu nữa hay không là do ĐH ĐCĐ quyết định.  

2. Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được Ban Kiểm 

phiếu công bố ngay tại Đại hội; 



  

3. Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội. 

VI. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên vào HĐQT 

1. Đơn ứng cử hoặc đề cử thành viên HĐQT   

2. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

3. Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các văn bằng chứng chỉ chứng minh trình độ văn hóa, 

trình độ chuyên môn. 

 Quy chế này được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. 

 

        T/M. BAN BẦU CỬ 
TRƯỞNG BAN 

          

Phí Xuân Trường 

 


