
 

                                                        

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2021 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 
Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In 

nông nghiệp; 

Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Công ty Cổ phần 

Bao bì và In nông nghiệp. 

 Để Đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những 

quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Ban 

kiểm phiếu xin trình bày thể lệ biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2021 như sau: 

          Hình thức biểu quyết tại đại hội: Có 2 hình thức. Bao gồm. 

I. Biểu quyết bằng tay: Cổ đông biểu quyết về nội dung cần biểu quyết, thông qua tại đại 

hội bằng hình thức giơ tay để thể hiện ý kiến của mình về vấn đề đó (đồng ý - không 

đồng ý - không có ý kiến). Kết quả được lấy theo ý kiến đa số. 

II. Biểu quyết bằng phiếu 

1) Nguyên tắc: Mỗi cổ đông được phát các Phiếu biểu quyết. Trên phiếu có ghi mã số cổ 

đông, số của phiếu biểu quyết, nội dung cần biểu quyết, quyền biểu quyết theo phiếu 

tương ứng với số cổ phần cổ đông đó sở hữu hoặc tổng số cổ phần cổ đông đó sở hữu và 

số cổ phần cổ đông đó được đại diện theo ủy quyền để biểu quyết các vấn đề được đưa ra 

trong chương trình nghị sự của Đại hội ( hình thức biểu quyết bằng phiếu). 

2) Phương thức biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến ) 

một vấn đề bằng cách tích dấu nhân vào các ô tương ứng trên phiếu . Khi biểu quyết 

thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện ghi phiếu 

biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.  

3) Phiếu Biểu quyết hợp lệ: là những phiếu được tích vào theo đúng quy định về vấn đề 

được đưa ra biểu quyết ( Phiếu biểu quyết chỉ được tích vào 1 trong 3 nội dung là : đồng 

ý - không đồng ý - không có ý kiến )  

4) Phiếu Biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu được tích vào không theo đúng quy 

định về vấn đề được đưa ra biểu quyết ( Phiếu biểu quyết được tích vào từ 2 nội dung 

trở lên trong 3 nội dung là : đồng ý - không đồng ý - không có ý kiến  hoặc không 

tích vào nội dung nào ). 

Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc sự điều hành của 

chủ tọa và các nguyên tắc biểu quyết đã được thông qua./. 

    BTC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                                                  CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 


