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ThÓ lÖ bá phiÕu th«ng qua c¸c néi dung cña ®¹i héi
®ång cæ ®«ng
1- Mçi cæ ®«ng ®Õn dù häp ®îc ph¸t 02 lo¹i phiÕu biÓu quyÕt (Lo¹i phiÕu
mÇu xanh vµ lo¹i phiÕu mÇu tr¾ng). Mçi phiÕu biÓu quyÕt t¬ng øng víi sè cæ phÇn
së h÷u vµ cã quyÒn biÓu quyÕt trong ®ã ghi râ c¸c th«ng tin vÒ cæ ®«ng:
m· sè cæ ®«ng, tªn cæ ®«ng ®¹i diÖn ®îc uû quyÒn, sè cæ phÇn së h÷u vµ ®¹i diÖn,
tæng sè cæ phÇn phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt cña cæ ®«ng ®ã.
2. Quy íc biÓu quyÕt:
2.1. PhiÕu biÓu quyÕt mÇu xanh: Dïng ®Ó biÓu quyÕt c¸c néi dung sau:
- BiÓu quyÕt th«ng qua §oµn chñ tÞch ®iÒu hµnh §¹i héi
- BiÓu quyÕt th«ng qua Ban Th ký §¹i héi.
- BiÓu quyÕt th«ng qua Ban kiÓm phiÕu.
- Quy chÕ tæ chøc §¹i héi.
- Ch¬ng tr×nh §¹i héi.
- Biªn b¶n vµ nghÞ quyÕt §¹i héi
- Vµ biÓu quyÕt c¸c vÊn ®Ò kh¸c cña §¹i héi do Chñ täa §¹i héi quyÕt ®Þnh.
§èi víi c¸c néi dung nµy §oµn Chñ tÞch sÏ ®iÒu hµnh viÖc biÓu quyÕt trùc tiÕp t¹i
§¹i héi. Ban kiÓm phiÕu sÏ trùc tiÕp ®Õm sè phiÕu §ång ý tríc sau ®ã ®Õm sè
phiÕu kh«ng ®ång ý, cuèi cïng ®Õm sè phiÕu kh«ng cã ý kiÕn vµ c«ng bè ngay
kÕt qu¶ biÓu quyÕt tríc §¹i héi.
2.2. PhiÕu biÓu quyÕt mÇu tr¾ng: dïng ®Ó biÓu quyÕt b»ng c¸ch tÝch ý kiÕn
cña m×nh vµo 1 « trong 3 « “§ång ý”, “ Kh«ng ®ång ý” hoÆc “ Kh«ng cã ý kiÕn”
gåm c¸c néi dung:
a- Thông qua Kết quả hoạt động SXKD 2016 – Phương hướng, mục tiêu SXKD và
đầu tư năm 2017
b- Thông qua Ph¬ng ¸n ph©n phèi lîi nhuËn vµ trÝch lËp c¸c quÜ n¨m 2016
c- Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán
năm 2017
d- Thông qua Tờ trình về mức thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát, quỹ lương của
TGĐ năm 2017
e- Thông qua chủ trưởng đầu tư chiều sâu và đầu tư thêm 01 nhà máy sản xuất
khăn bông các loại bằng hình thức góp vốn cổ phần hoặc liên kết
f- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ
* §èi víi c¸c néi dung nµy thùc hiÖn theo ph¬ng thøc bá phiÕu kÝn.
3- KÕt qu¶ kiÓm phiÕu sÏ ®îc ban kiÓm phiÕu th«ng qua ngay t¹i ®¹i héi
4- Chñ to¹ sÏ cã tr¸ch nhiÖm cö ngêi gi¸m s¸t kiÓm phiÕu biÓu quyÕt c¸c nghÞ
quyÕt trong ®¹i héi ®óng luËt vµ ®iÒu lÖ qui ®Þnh.
Héi ®ång qu¶n trÞ
CHỦ TỊCH
Đã ký

ĐẶNG VŨ HÙNG

