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THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
DỰ THẢO

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TẠI PHIÊN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 và Luật sửa đổi,
bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng số 17/2017/QH14 ngày 20/11/2017.
Thể lệ biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (sau đây gọi tắt
là Đại hội) Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương được tiến hành như sau:
1. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu
- Đại biểu tham dự biểu quyết bằng cách bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu và
bằng phiếu kín;
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu biểu quyết vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố
trước Đại hội.
2. Nội dung biểu quyết thông qua
Các nội dung theo Chương trình Đại hội đã được Đoàn chủ tọa trình bày và Đại hội
nhất trí thông qua.
3. Thể thức biểu quyết
a) Hình thức phiếu biểu quyết
- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được phát
một tờ Phiếu biểu quyết về các nội dung mà Đại hội đã nhất trí thông qua trong Chương
trình Đại hội.
- Phiếu biểu quyết được in thống nhất, có đóng dấu treo của Ngân hàng TMCP
Sài Gòn Công thương. Trên Phiếu biểu quyết đã ghi sẵn các nội dung lấy ý kiến biểu quyết,
số cổ phần sở hữu, mã số theo thư mời.
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng số cổ phần sở hữu hoặc được
ủy quyền của cổ đông đó.
b) Cách thức ghi phiếu
Cổ đông đánh dấu (X) vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”
của từng nội dung được nêu trong Phiếu biểu quyết.
4. Quy định về tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
a) Phiếu hợp lệ khi đủ các điều kiện sau đây
1

- Phiếu do Ban tổ chức Đại hội phát ra theo mẫu thống nhất có đóng dấu treo của
Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương.
- Phiếu được đánh dấu (X) vào chỉ một trong ba (03) ô trống, nếu đánh dấu sai thì
khoanh tròn và đánh dấu (X) lại vào ô được chọn.
-

Không tự ghi thêm vào phiếu.

b) Phiếu không hợp lệ là phiếu biểu quyết thuộc các trường hợp
-

Phiếu không do Ban tổ chức phát ra; hoặc

-

Tự ghi thêm vào phiếu; hoặc

-

Phiếu bị tẩy xóa, xé rách; hoặc

- Phiếu được đánh dấu (X) vào cả 02 hoặc 03 ô trống “Đồng ý” hoặc “Không đồng
ý” hoặc “Không có ý kiến”.
c) Phiếu hợp lệ và không hợp lệ một phần là phiếu biểu quyết thuộc các trường hợp
Trong phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết nào không đánh dấu (X) vào bất kỳ các ô
“Đồng ý” hoặc “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” hoặc đánh dấu nhiều hơn 01 ô trong
các ô đó hoặc bị gạch hoặc ghi thêm những nội dung khác thì nội dung biểu quyết đó không
hợp lệ. Các nội dung khác được đánh dấu đúng quy định sẽ được ghi nhận là hợp lệ.
5. Biểu quyết các nội dung tổ chức Đại hội
Cổ đông/đại diện theo ủy quyền sẽ thực hiện quyền biểu quyết bằng cách giơ tay khi
thông qua các nội dung sau:
- Danh sách Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký;
- Danh sách Ban Kiểm phiếu;
- Quy chế tổ chức Đại hội;
- Chương trình Đại hội.
6. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng cổ đông
Điều kiện để nội dung biểu quyết được thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên 2021 khi được số cổ đông đại diện trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả
cổ đông dự họp chấp thuận.
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