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Ch ơng I
NHỮNG QUY Đ NH CHUNG
Đi u 1: Ph m vi áp d ng
Quy ch tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 (PV2).
Đi u 2: Quy ch này quy định cụ th quy n và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội,
đi u kiện, th thức ti n hành Đại hội.
Đi u 3: Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy
ch này.
Ch ơng II
QUY N VÀ NGHƾA V C A CÁC BÊN THAM GIA Đ I H I
Đi u 4: Quy n và nghƿa v c a các c đông tham dự Đ i h i đ ng c đông
Đi u kiện tham dự Đại hội:

4.1.

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phi u PV2 theo danh sách cổ đông do Trung tâm
lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 01/03/2018 hoặc những người được uỷ
quy n tham dự hợp lệ.
Quy n và nghĩa vụ của các cổ đông đủ đi u kiện khi tham dự đại hội:

4.2.

a. Cổ đông hoặc người được uỷ quy n (sau đây gọi tắt là cổ đông) đ n dự Đại hội
cần mang theo các giấy tờ sau:
-

Thông báo mời họp.

-

Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chi u.

-

Giấy uỷ quy n (trường hợp được uỷ quy n tham dự Đại hội).
(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó.
Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy uỷ quyền phải được đóng
dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).
Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban ki m tra tư cách cổ đông, cổ đông
đ n dự Đại hội được nhận Phi u bi u quy t (ghi mã cổ đông và số cổ phần có
quy n bi u quy t của cổ đông đó). Giá trị của Phi u bi u quy t mà cổ đông đ n
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dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quy n bi u quy t mà cổ đông
đó sở hữu hoặc được uỷ quy n theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ
phần có quy n bi u quy t của các cổ đông tham dự Đại hội.
b. Cổ đông có th uỷ quy n bằng văn bản cho người nhận uỷ quy n thay mặt mình
tham dự và bi u quy t tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quy n tham dự
Đại hội không được uỷ quy n lại cho người khác tham dự Đại hội.
c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát bi u ý ki n thảo luận phải được sự đồng
ý của Chủ tọa, phát bi u ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng
tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông
qua. Những vấn đ đã được người trước phát bi u thì không phát bi u lại đ
tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có th ghi các nội dung vào Phi u
câu hỏi rồi chuy n cho Thư ký Đại hội.
d. Cổ đông được bi u quy t tất cả các vấn đ thuộc thẩm quy n của Đại hội đồng
cổ đông theo quy định tại Đi u lệ PV2.
e. Cổ đông tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo v các nội dung
cần thông qua s cùng thảo luận và thông qua bằng bi u quy t.
f. Trong thời gian ti n hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn
của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
g. Cổ đông đ n sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được
tham dự và tham gia bi u quy t cử các nội dung cần bi u quy t còn lại theo
chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của
những bi u quy t đã ti n hành không bị ảnh hưởng.
Đi u 5: Quy n và nghƿa v c a Ch tọa, Đoàn Ch t ch
5.1.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.

5.2.

Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
a. Đi u hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông
qua; Ti n hành các công việc cần thi t đ Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật
tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
b. Hướng dẫn các đại bi u và Đại hội thảo luận.
c. Trình dự thảo và những nội dung cần thi t đ Đại hội bi u quy t.
d. Trả lời những vấn đ do Đại hội yêu cầu.

Đi u 6: Quy n và nghƿa v c a Ban Kiểm tra t cách c đông dự Đ i h i
Ban Ki m tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tịch HĐQT PV2
quy t định thành lập. Ban Ki m tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông
đ n họp đ ki m tra tính hợp lệ và đối chi u với danh sách cổ đông có quy n dự
họp đã chốt tại thời đi m ngày 01/03/2018; Phát các tài liệu, Phi u bi u quy t;
Báo cáo trước Đại hội v k t quả ki m tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội
chính thức được ti n hành.
Đi u 7: Quy n và nghƿa v c a Th ký Đ i h i
7.1.

Chủ tọa giới thiệu Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý ki n thông qua tại Đại hội.
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7.2.

Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao
gồm:
a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quy t của Đại hội và
thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đ n các cổ đông khi được yêu cầu.
c. Ti p nhận phi u câu hỏi của cổ đông.

Đi u 8: Quy n và nghƿa v c a Ban Kiểm phi u
8.1.

Chủ tọa giới thiệu Ban Ki m phi u và tổ chức lấy ý ki n thông qua tại Đại hội.

8.2.

Ban Ki m phi u có nhiệm vụ:
a. Giám sát việc bi u quy t của các cổ đông tại Đại hội.
b. Tổng hợp số cổ phần bi u quy t theo từng nội dung.
c. Thông báo k t quả cho Chủ tọa, Thư ký Đại hội và công bố k t quả bi u quy t
trước Đại hội.

Ch ơng III
TI N HÀNH Đ I H I
Đi u 9: Đi u ki n ti n hành Đ i h i
Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được ti n hành khi có số cổ đông dự họp đại
diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quy n bi u quy t theo danh sách cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt
ngày 01/03/2018.
Đi u 10: Trật tự c a Đ i h i
10.1.

Tất cả các cổ đông đ n tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh t .

10.2.

Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức
Đại hội quy định. Tuân thủ việc đi u hành của Chủ tọa và Ban tổ chức Đại hội.

10.3.

Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;

10.4.

Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội
diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không đ chuông.

Đi u 11: Cách th c biểu quy t thông qua các v n đ t i Đ i h i
11.1

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đ u phải được thông qua
bằng cách lấy ý ki n bi u quy t công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội
bằng PHI U BI U QUY T theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc
được uỷ quy n. Mỗi cổ đông được cấp 01 PHI U BI U QUY T, trong đó ghi:
Mã Cổ đông; Số cổ phần có quy n bi u quy t (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc
được ủy quy n) của cổ đông và có đóng dấu treo của PV2.

11.2

PHI U BI U QUY T: được in trên giấy màu trắng, dùng đ bi u quy t thông
qua các nội dung tại Đại hội.

Quy ch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018

3/4

11.3

Cổ đông bi u quy t một vấn đ bằng cách giơ PHI U BI U QUY T đ bi u
quy t theo các nội dung sau: Đồng ý; Không đồng ý; Không có ý ki n.

Đi u 12: Thông qua Quy t ngh c a Đ i h i đ ng c đông
Các Quy t nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Đi u
lệ của PV2.
Ch ơng IV
K T THÚC Đ I H I
Đi u 13: Biên b n và Ngh quy t cu c họp Đ i h i đ ng c đông
13.1.

Biên bản và Nghị quy t họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua
trước khi b mạc Đại hội.

13.2.

Biên bản và Nghị quy t họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty
PV2.

Đi u 14: Hi u lực thi hành
Quy ch này gồm 14 (mười bốn) Đi u, được đọc công khai trước Đại hội đồng
cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2018 bi u quy t thông qua.
TM. H I Đ NG QU N TR
CH T CH

Lâm Nhật Sơn
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