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Can ciI Ludt doanh nghiêp s6 68/2014/QH13 dã duqc Qu6c hQi nu6c COng hôa
xa hQi chü nghia ViOt nam Khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 nam 2014 (có hiu
1irc k tr ngày 01/7/2015);
Can ccr Diu 16 cüa Cong ty c phán Vicem Thung mi xi mäng;
De Dai hQi dat duc ke't qua tt, Ban T6 chcrc du thâo Quy chê t6^ chirc Di hQi
dóng c6 dOng thuing nien näm 2017 COng ty c phn Vicem Thung mi xi mang
nhu sau:
1- Di biu dê'n di Dai hQi phâi mac trang phuc chinh t và phâi thirc hin thing
các quy din cña Di hQi.
2- Di biu phâi xuât trInh các giày, ti can thiê't d lam thñ tiTc cap the Di hQi
và the biu quy& góm:
a- Dai. biu là c6 dOng s hUu phái xuât trInh Chtng minh thu nhân dan hoc
Giày th hop le khác;
b- Dai biu dai diên cho cac c3 dOng phâi xuTt trInh Cht'rng minh thu nhân dan
ho.c Giây th hop lê khác, ngoài ra can xuat trInh them:
- Giay thông báo mi hpp (bth2 chInh);
- Giay üy quyn (ngu')'i du'o'c u2 quyên khOng du'o'c iy quyé'n iqi cho ngu'ài khác
y

duhQp Dqi /i5i dthig co9 dóng);

c- Di biu dai diên cho cd dOng là Pháp nhân phái xut trInh Quyêt djnh cir
dai din cüa Pháp nhãn tham du Dai hOi và Chcrng minh thu nhãn dan hoc Giay t
hop 16 khác.
3- Ban T6 chi.'rc Dai hOi phâi can ccr vao s dang ks" co" dOng cüa COng ty, giy
ñy quyn cia c3 dOng và thông báo triêu tap Dai hQi d6ng c6 dOng d cap the Di hQi
cho dai biu.
4- Mói dai biu duccc cap 01 the Dai hOi và dai biu phâi deo the trong thii gian
du Dai hOi.
5- Ban T3 chü'c có trách nhiëm càp the biu quyet d biu quye't các van de'
thông qua Dai hQi. The biu quye't phâi ghi ho, ten c dOng du h9p, ma c dOng và s6
c6 phân Co quy&n biu quye't, nQi dung biu quyê't.
6- Dai biu du Dai hOiphái du" tu cách dti biu do Ban Thm tra tu cách c
dOng cong b6 truác Di hQi.
7- Dai biu dê'n dii Di hQi phi Wan theo sir diu hành cüa Chu' tpa và Ban T6
chi1rc Dai hOi, ngOi dung vi trI theo huáng dan cña Ban T chOt Di hQi.
8- CuOc h9p Dai hOi dóng C6 dOng dugc tie'n hành khi có s6 c6 dOng dir hpp di
diên cho It nhât 51% tdng s6 co phan có quyn biu quye't tham d.

9- Di biu dix hop phát biu trong Dai hOi phãi dang k vói Thu k cña Di
hOi, Di biu dãng k9 trucc duqc phát biu trucc, dai biu dang ky sau phát biu sau.
Ban Thu k Di hQi t6ng hçip và thông báo cho Doàn Chu' tjch Di hQi d mi di biu
phát biu. Các kiên khác se dugc Doàn Chu' tjch trrc tiê'p trao d3i v6i dti biu co'
dông.
10- HInh thCrc, the' thCrc biu quyêt: Dai hOi biu quyê't theo trng vân d trong
nOi dung chung trInh. Vi8c biu quyê't tiê'n hành theo Minh thi'rc thu the biu quy&.
Ke't qua kim phiêu dugc cong b6 ngay ti Di hQi.
11- Quyêt dinh cüa Dai hOi dóng c6 dOng duo'c thông qua, thuc hi8n theo Dieu
144 Ludt Doanh nghiep s6 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 và Diu 33 Churng IV
Diu ie Cong ty c6 phán Vicem thuo'ng mai xi mang duqc b6 sung, sra ddi theo Nghj
quyê't cña Dai hQi dóng c6 dOng thucing niên nam 2016, ngày 22/4/2016.
12- Các thông tin chmnh thi.'rc cüa Dai hOi là các thông tin do Chu' t9a Di hQi
cung cap. Chu" tich HQi dóng quàn tri Cong ty có trách nhim cung cap các van ban
chInh thirc cüa Dai hQi cho các co' quan quán 1 Nhà nuác và c6 dOng cña Cong ty
theo yêu câu.
13- Nhtng phát sinh chua duic quy dinh tai Quy chê' nay së dugc thirc hin
theo quy dinh cña Lu dt doanh nghiêp và Diu lê Cong ty c6 phán Vicem Thuccng mi
xi mang.
14- Quy ch' Dai hOi thuing nien nam 2017 Cong ty c6 phán Vicem Thuo'ng
mi xi mang có hiu ire ngay sau khi duc Dai hQi thông qua./
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