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TỔNG CÔNG TY SONADEZI 

CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Đồng Nai, ngày  06  tháng 04  năm 2018 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  

 
 

Điều 1. Những quy định chung 

1. Quy chế làm việc này sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông 

(ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền. 

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham dự họp, điều 

kiện và thể thức tiến hành họp, cách thức biểu quyết. 

3. Cổ đông và các bên tham dự có trách nhiệm thực hiện theo đúng quy chế này. 

Điều 2. Chủ tọa – Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa 

1. Chủ tọa cuộc họp là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 

2. Chủ tọa có các quyền và nghĩa vụ: 

- Thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có 

trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa 

số người dự họp. 

- Hướng dẫn các cổ đông thảo luận; 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết; 

- Trả lời những vấn đề do cổ đông yêu cầu; 

- Chủ toạ là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh 

ngoài chương trình của cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp 

1. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp do Ban tổ chức đề cử. 

2. Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp tổ chức đăng ký cho các cổ đông/ đại diện 

cổ đông đến dự họp, phát tài liệu họp, báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra điều 

kiện tiến hành họp. 

Điều 4. Thư ký – Quyền và nghĩa vụ của Thư ký 

1. Thư ký do chủ tọa giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và ĐHĐCĐ về 

nhiệm vụ của mình. 

2. Nhiệm vụ của thư ký: 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung của cuộc họp; 

- Hỗ trợ Chủ tọa công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ.  
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Điều 5. Ban Kiểm phiếu - Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu: 

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua.  

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ: 

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/ đại diện cổ đông. 

- Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết. 

- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ. 

- Giao lại phiếu biểu quyết và Biên bản kiểm phiếu cho Chủ tọa. 

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 

1. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông có sở hữu cổ phần có quyền biểu 

quyết của Công ty theo danh sách chốt đến ngày 02/4/2018 có quyền tham dự họp 

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018. 

2. Người được ủy quyền tham dự họp không được ủy quyền lại cho người khác. 

3. Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông (sau đây gọi chung là cổ đông) khi đăng ký tham 

dự họp phải có giấy tờ tùy thân như CMND hoặc Hộ chiếu. 

4. Mỗi cổ đông tham dự họp được nhận tài liệu bao gồm các báo cáo, các tờ trình 

và thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, giấy trắng và viết. Trên thẻ biểu quyết, phiếu biểu 

quyết có ghi Họ tên cổ đông, mã số cổ đông và số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Cổ 

đông phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để chỉnh sửa các sai sót liên quan đến thông 

tin của cổ đông khi đăng ký. 

5. Trong thời gian họp, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa, 

ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. Khi có nhu cầu cá nhân cần ra ngoài 

phòng họp, cổ đông phải giữ trật tự để tránh làm phiền các cổ đông khác cũng như làm 

gián đoạn tiến trình họp và công việc của Chủ tọa. 

6. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài 

liệu. 

 7. Cổ đông khi có ý kiến thảo luận hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được 

Chủ tọa mời, cổ đông sẽ bắt đầu phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội 

dung cần ngắn gọn, súc tích, tránh trùng lặp. Cổ đông có thể ghi các ý kiến vào giấy và 

chuyển cho Ban Thư ký, Chủ tọa. 

8. Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham 

gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung 

đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. 

9. Cổ đông tham dự họp phải chấp hành nghiêm chỉnh quy chế này. Nếu vi phạm 

thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 

7, Điều 142, Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty. 
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lJiJu 7. Ti~n hanh hop

1. CUQchQPDai hQi d6ng c6 dong duoc tien hanh khi co s6 c6 dong dir hop dai
dien cho it nhat 51% tong s6 c6 phan co quyen bieu quyet cua Cong ty C6 phan
Sonadezi Giang Ui~n.

2. Truong hop cuoc hop IAn tlnr nhat khong du dieu kien tien hanh thea quy
dinh tai khoan 1 Ui~u nay thi viec trieu t~p cuoc hop IAnthir hai thuc hien thea Ui~u
141 Luat Doanh nghiep.

lJiJu 8. Th~ l~ bi~u quyet
1. C6 dong bieu quyet cac v~n d~ tai cuoc hop bang hinh thirc gio The bieu

quyet va di~n VaGPhi~u bieu quyet.
2. Cac c6 dong co quyen tham dir hQPd~u co quyen bieu quyet cac v~n d~ thuoc

tham quyen cua Dai hci dong c6 dong, quyen bieu quyet nrong ung v6i s6 c6 phAn sa
huu va s6 c6 phAn dUQ'cuy quy~n.

3. Cac v~n d~ duQ'c bi~u quy~t trong cUQchQp U~i hQi d6ng c6 dong thuOng
nien nam 2018 duQ'c thong qua khi d~t ty l~ it nh~t 51% t6ng s6 c6 phAn co quy~n bi~u
quy~t cua t~t ca c6 dong dVhQp ch~p thu~n.

lJiJu 9. Bien ban hQp va Nghi quy~t ena DHDCD

Thu leY se ghi chep cac nQi dung di~n ra cua cUQchQP·

Bien ban hQp va Nghi quy~t cua UHUCU phai duQ'c cong b6 va thong qua tru6c
kl1ib~ m:;lccUQchQP·

lJiJu 1O. Di~u khoan thi hanh
Ngay sau khi dUQ'cUHUCU Cong ty C6 phAn Sonadezi Giang Ui~n thong qua,

Ban T6 chuc, toan th~ c6 dong va d~i di~n cua c6 dong tham dlJ hQp UHUCU thuang
nien nam 2018 co trach nhi~m thi hanh quy ch~ nay.

Nui nh{in:
- Nhu tren;

BTC hQpDIIDCD IAn II;
- Luu: VT.

"~--
Nguy~n Th~ Phong
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