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Điều 1. Đoàn chủ tịch gồm 01 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm
chủ toạ.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch.
- Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông
qua.
- Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
Điều 3. Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định
theo đa số cổ phần của các cổ đông sở hữu.
Điều 4. Ban thư ký Đại hội gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu. Ban Thư
ký chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội về nhiệm vụ của mình, cụ thể:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung của Đại hội.
- Giúp Đoàn chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp
(khi cần thiết).
- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, nghị quyết của
Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.
Điều 5. Kiểm tra tư cách cổ đông: Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm 3 người do
Hội đồng quản trị Công ty bầu tại phiên họp chuẩn bị cho công tác tổ chức đại hội, có
trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
Theo khoản 1 điều 19 Điều lệ Công ty, Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo
cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng
cổ đông đến dự họp, đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.
Điều 6: Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và
được đại hội thông qua. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ: giám sát, tập hợp, lập biên bản
kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội.

1

Điều 7: Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.
Tất cả các cổ đông đang sở hữu mã chứng khoán SD7 tại thời điểm chốt danh
sách cổ đông ngày 29/03/2021 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.
Các Đại biểu, cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự Đại hội có mặt
đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội. Trong quá
trình diễn ra Đại hội, cổ đông khi ra ngoài hội trường phải xin phép và được sự đồng ý
của Đoàn chủ tịch và thông báo cho Ban thư ký.
Trong thời gian diễn ra 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. Người được uỷ quyền
tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
Điều 8: Phát biểu ý kiến trong Đại hội.
Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Thư ký Đại hội) khi
phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới phát
biểu. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
Điều 9: Biểu quyết:
9.1. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
bằng phiếu biểu quyết.
9.2. Cổ đông, đại diện cho nhóm cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông đều có quyền biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông,
quyền biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền.
9.3. Các vấn đề biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi: Đạt tỷ lệ trên 50%
tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Các quyết định của
Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và
số lượng cổ phiếu được chào bán, thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh, sáp
nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty Chi nhánh hoặc dự
án đầu tư, giao dịch mua sắm do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ ba
mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của
Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua
khi có từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại
Đại hội đồng cổ đông.
9.4. Việc biểu quyết, kiểm phiếu thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội
cổ đông thường niên năm 2021 theo nguyên tắc, thể lệ sau đây:
9.4.1. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được
tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử
dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
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9.4.2.

Phiếu biểu quyết thông qua các báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông

là phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty có đóng dấu của Công ty CP Sông Đà 7 (phiếu
này đã gửi cho các cổ đông).
9.4.3. Đại hội sử dụng hai loại phiếu biểu quyết (màu xanh và màu trắng, các
phiếu này đã gửi cho các cổ đông) trong đó có các thông tin: họ và tên cổ đông, số
lượng cổ phần sở hữu, số cổ phần ủy quyền, mã số thứ tự theo danh sách cổ đông tham
dự đại hội.
- Phiếu biểu quyết màu xanh dùng để thông qua các nội dung sau:
+ Thông qua nội dung, chương trình làm việc của Đại hội;
+ Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội;
+ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
+ Bầu ban kiểm phiếu;
+ Thông qua Nghị quyết của Đại hội.
- Phiếu biểu quyết màu trắng dùng để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung các vấn đề được biểu quyết đã in sẵn trong phiếu
và có 3 phương án biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) cho mỗi vấn đề. Cổ
đông, đại diện cổ đông quyết định phương án biểu quyết của vấn đề nào thì đánh dấu
“X” vào phương án đó. Khi cổ đông điền nhầm ô thì sẽ được các nhân viên thu phiếu
làm mất hiệu lực ngay tại chỗ bằng cách gạch chéo trên mặt phiếu và nộp lại ngay cho
Trưởng Ban kiểm phiếu.
9.4.4. Các phiếu biểu quyết được thu một lần bởi các nhân viên của Ban tổ chức
phân công.
9.4.5. Kết quả biểu quyết đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác là tổng số cổ phần
sở hữu tổng cộng từ các phiếu biểu quyết tương ứng.
9.4.6. Quy định về phiếu không hợp lệ:
Các phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
- Phiếu không có chữ ký.
- Phiếu không điền vào ô nào hoặc điền vào 2 ô trở lên trong cùng một nội dung
biểu quyết;
- Phiếu tẩy, xoá, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
- Phiếu điền hoặc viết ngoài ô theo quy định;
- Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các
thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.
Điều 10: Cổ đông, người Đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp
hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy
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chế này thì tuỳ theo mức độ cụ thể, Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý
theo điểm b, khoản 7, điều 146 của Luật Doanh nghiệp.
(Yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn duy tr× trËt tù cuéc häp; trôc xuÊt nh÷ng ng-êi
kh«ng tu©n thñ quyÒn ®iÒu hµnh cña chñ to¹, cè ý g©y rèi trËt tù, ng¨n c¶n tiÕn triÓn
b×nh th-êng cña cuéc häp hoÆc kh«ng tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra an ninh ra khái
cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng)
Trên đây là Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ
phần Sông Đà 7. Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông
biểu quyết thông qua.
Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được
thực hiện thành công tốt đẹp và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật Nhà nước,
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
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