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THỂ LỆ LÀM VIỆC VÀ BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2012 

CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN 

 

 

Để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú 
Nhuận được tiến hành trong không khí trang trọng, hợp lệ và thành công tốt đẹp, đề nghị 
cổ đông tham dự thực hiện nghiêm túc các quyền hạn và nghĩa vụ của mình dưới đây: 

1. Tất cả cổ đông, đại diện cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ 
đông 2012 được quyền tham gia phát biểu ý kiến, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội. 

2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa đoàn điều khiển Đại hội. Cổ đông tham 
gia Đại hội phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn nhằm tạo điều kiện cho 
Đại hội diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng và hợp lệ. 

3. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít 
nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Đối với 
quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; 
sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; bán hơn 50% tổng 
giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số 
cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp 
thuận.  

4. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban 
kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu khi thực hiện trách nhiệm của mình. 

5. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào 
Biên bản Đại hội và thông qua Đại hội trước khi bế mạc. 
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