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NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 

NĂM 2019 

 

1. Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tài nguyên 

Masan được tiến hành khi đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và 

pháp luật, và làm việc theo chương trình, nội dung đã được thông qua. 

2. Cổ đông, hoặc người được Cổ đông ủy quyền, được tham gia Cuộc họp và thực hiện các 

quyền của cổ đông tại Cuộc họp sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự Cuộc họp. 

3. Cổ đông, hoặc người được Cổ đông ủy quyền, khi tham gia Cuộc họp được phát 04 Phiếu 

biểu quyết, gồm: 

(i) Phiếu biểu quyết giơ tay: Biểu quyết các vấn đề thông thường bằng hình thức giơ 

phiếu, không thu vào thùng phiếu; 

(ii) Phiếu biểu quyết số 1: Biểu quyết các vấn đề quan trọng trong chương trình họp được 

đề xuất bởi Hội đồng Quản trị và được in sẵn trên Phiếu biểu quyết; 

(iii)Phiếu biểu quyết số 2: Bầu thay thế 01 thành viên của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 

2016 – 2021, thay thế ông Dominic John Heaton đã từ nhiệm; và 

(iv) Phiếu biểu quyết số 3 (Phiếu biểu quyết dự phòng): dùng để biểu quyết khi có vấn đề 

phát sinh tại Cuộc họp cần phải biểu quyết mà thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng 

Cổ đông. 

4. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, kiểm tra các Phiếu biểu 

quyết được nhận (tổng số Phiếu biểu quyết, loại Phiếu biểu quyết, thông tin in trên từng 

Phiếu biểu quyết, v.v…), nếu phát hiện sai sót phải thông báo ngay cho Ban tổ chức để 

được cấp Phiếu biểu quyết chính xác. 

5. Chủ tọa có quyền điều hành Cuộc họp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, và 

Cổ đông dự họp có nghĩa vụ tuân thủ Điều lệ Công ty, pháp luật và quyết định của Chủ 

tọa. 

6. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, bỏ ra về khi chưa kết thúc 

chương trình Cuộc họp thì coi như Cổ đông đó tự ý từ bỏ các quyền và nghĩa vụ của Cổ 

đông đó tại Cuộc họp từ thời điểm bỏ ra về. 

7. Cổ đông dự họp, hoặc người được Cổ đông ủy quyền dự họp, vui lòng viết ý kiến thảo 

luận vào giấy và gửi cho Ban Thư ký. Ban Thư ký sẽ tập hợp lại và gửi cho Chủ tọa. 

 


