TRỊNH THỊ
THU
TRANG

CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Digitally signed by TRỊNH THỊ THU TRANG
DN: C=VN, S=HẢI PHÒNG, L=Hải Phòng,
OU=CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ
DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI (MAC:
0200563063), OU=QUAN HỆ CỔ ĐÔNG,
CN=TRỊNH THỊ THU TRANG,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:
031045856
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2022-06-11 10:44:42

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hải Phòng, ngày 10 tháng 6 năm 2022

QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng Hải (“MAC/Công ty”).
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Cung ứng và Dịch vụ Kỹ Thuật Hàng
Hải được tổ chức theo quy tắc và thể lệ sau đây:
I. MỤC TIÊU
- Đảm bảo việc tuân thủ theo đúng các quy định pháp luật;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của các Cổ đông.
II. THỂ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI
1. Khi tiến hành đăng ký tham dự Đại hội, Ban tổ chức sẽ cấp cho Cổ đông hoặc các đại diện theo
ủy quyền hợp lệ Phiếu biểu quyết , Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành
viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
Trên mỗi Phiếu biểu quyết sẽ có đầy đủ các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần
có quyền biểu quyết và từng vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội cần biểu quyết thông
qua.
Trên mỗi Thẻ biểu quyết chỉ ghi các thông tin: Họ tên, mã số Cổ đông, tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.
2. Tất cả các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông đã làm thủ tục đăng ký tham dự được quyền tham gia,
phát biểu ý kiến trong nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp
Đại hội đồng Cổ đông. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp
đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham dự, phát biểu và biểu
quyết các nội dung tiếp theo tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho Cổ
đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi Cổ đông đến
muộn không bị ảnh hưởng.
4. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm
chủ tọa điều khiển cuộc họp. Các Đại biểu và cổ đông tham gia cuộc họp phải tuân theo sự điều
khiển của Chủ tọa, tạo điều kiện cho cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ.
Chủ tọa và Thư ký Đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một
cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn
của đa số Cổ đông dự họp.
5. Đối với các nội dung biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu biểu
quyết; Chương trình làm việc của Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Biên bản/Nghị quyết Đại hội
và một số nội dung thảo luận phát sinh ngay tại Đại hội sẽ được biểu quyết thông qua bằng Thẻ
biểu quyết. Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để
lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

6. Cổ đông biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: Đối với các nội dung chính của Đại hội (trừ các
vấn đề đã được biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết tại Mục 5 trên đây bằng cách đánh dấu chéo (X)
hoặc dấu () vào ô Đồng ý hoặc Không đồng ý hoặc Không có ý kiến của từng nội dung được
nêu trong Phiếu biểu quyết.
 Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành; ghi
thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác khi không được Chủ tọa yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị
gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý
kiến của Cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối
với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không
hợp lệ.
 Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau.
Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của
các nội dung khác.
 Trường hợp Cổ đông biểu quyết nhầm hoặc Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn, Cổ
đông có thể liên hệ với Ban tổ chức để được cấp lại Phiếu biểu quyết mới và phải nộp lại
Phiếu biểu quyết cũ.
 Trường hợp Cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do khác không thể có mặt đến
hết chương trình Đại hội, Cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết đã biểu quyết các vấn đề
cần lấy ý kiến cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu Cổ đông không gửi lại Phiếu biểu quyết
cho Ban tổ chức, Ban kiểm phiếu xem như Cổ đông đó không có ý kiến đối với các vấn đề
cần lấy ý kiến.
7.
Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:
Thể hiện Tên cổ đông, mã cổ đông, Tổng số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu, Tổng số
phiếu bầu.
Danh sách ứng cử viên HĐQT/ ứng cử viên Ban kiểm soát.
Ký tên xác nhận, ghi rõ họ tên
8. Tổ chức kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện đối với từng vấn đề
biểu quyết để báo cáo Đại hội.
9. Thông qua quyết định:
9.1 Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số
phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 9.2 quy
chế này:
a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;
e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
9.2 Các nghị quyết được thông qua chỉ có giá trị khi được ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của
các cổ đông và người ủy quyền hợp lệ tham dự đại hội tán thành, trừ trường hợp quy định tại
mục 9.1 quy chế này và các quyết định sau:
10. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2022 được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ
vào Biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo Nghị quyết của Đại hội đồng
Cổ đông thường niên 2022 và thông qua trước khi bế mạc.

Trân trọng.
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