MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN
CỦA CỔ ĐÔNG TRONG VIỆC BẦU CỬ
(Trích Điều lệ Công ty đã được sửa đổi)
Chương IV
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Điều 19. Quy định chung về cổ đông
19.1 Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa
vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Trách nhiệm của mỗi
cổ đông được giới hạn theo số cổ phần mà cổ đông nắm giữ.
19.2 Cổ đông được công nhận chính thức khi đóng đủ tiền mua cổ phần và
được ghi tên vào Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
19.3 Người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân tại Công ty là
người đại diện pháp luật của chính pháp nhân đó, có quyền cử người khác làm đại
diện quản lý phần vốn góp tại Công ty (việc uỷ quyền phải lập bằng văn bản theo
quy định của pháp luật).
19.4 Cổ đông là thể nhân có thể uỷ quyền cho người có đủ năng lực pháp
luật và năng lực hành vi dân sự làm đại diện cho mình tại Công ty. Việc uỷ quyền
nêu trên phải thực hiện bằng văn bản. Cổ đông muốn thay đổi người đại diện phải
có văn bản gửi lên HĐQT của Công ty.
19.5 Các cổ đông có thể tự nhóm lại để cử một người đại diện. Trường hợp
cử hoặc thay đổi người đại diện cho một nhóm cổ đông phải được làm bằng văn
bản và phải có đầy đủ chữ ký của các cổ đông đó.
Điều 20. Quyền của cổ đông
Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
20.1 Cổ đông hoặc người đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu từ 3.000 cổ
phần trở lên được tham dự và phát biểu trong các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu
quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.
20.2 Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của ĐHĐCĐ.
20.3 Được ưu tiên mua cổ phần khi Công ty phát hành thêm cổ phần.
20.4 Được mua, bán, chuyển nhượng và thừa kế cổ phần theo quy định trong
Điều lệ này và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

20.5 Khi Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với
số cổ phần góp vốn vào Công ty, sau khi Công ty đã thực hiện đầy đủ các trách
nhiệm theo quy định của pháp luật.
20.6 Được uỷ quyền bằng văn bản cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ
theo quy định của pháp luật.
20.7 Ứng cử hoặc đề cử người vào HĐQT và BKS theo các quy định
sau đây:
a. Cổ đông sở hữu từ 3% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít
nhất 6 tháng được ứng cử vào HĐQT của Công ty. Cổ đông hoặc nhóm các cổ
đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng
được đề cử người tham gia vào HĐQT của Công ty, theo quy định như sau: từ 5%
đến 25% được cử 1 người, trên 25% đến dưới 40% được cử 2 người, từ 40% trở
lên được cử 3 người.
b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trong
thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được ứng cử hoặc đề cử 1 (một) người vào BKS
của Công ty.
20.8 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phần của Công ty
trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền:
a. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ.
b. Xem và nhận bản sao hoặc trích lục danh sách cổ đông có quyền dự họp
ĐHĐCĐ.

