CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Dĩ An, ngày tháng 3 năm 2014

NỘI QUY
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Kính thưa: Toàn thể Đại hội.
Nhằm đảm bảo cho Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đá Núi Nhỏ diễn ra thành công tốt
đẹp; Ban tổ chức Đại hội ban hành nội quy Đại hội như sau:
1/ ĐỊA ĐIỂM VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:
a. Địa điểm Đại hội: được tổ chức tại văn phòng Công ty CP Đá Núi Nhỏ.
b. Thời gian đại hội: ngày 29/3/2014
- Từ 7h30 đến 8h00: các cổ đông làm thủ tục xác nhận cổ đông, lấy tài liệu đại
hội và phiếu biểu quyết tại bàn tiếp tân;
- Từ 8h00 đến 11h: thời gian chính thức Đại hội.
2/ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG CHO CÁC CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG.
a. Tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần hợp lệ
đến ngày
/ /2014 (ngày chốt danh sách cổ đông) đều được tham dự
ĐHĐCĐ, khi tham dự vui lòng mang theo giấy CMND. Những cổ đông không
thể đến dự, được phép ủy quyền bằng văn bản hợp lệ cho người khác đại diện.
Giấy ủy quyền thực hiện theo mẫu quy định của công ty.
b. Phát biểu, chất vấn- biểu quyết: Tất cả các cổ đông được mang theo giấy bút
để ghi chép, được quyền phát biểu, chất vấn nhưng phải đảm bảo nguyên tắc
tập trung dân chủ - đúng Luật định, ý kiến được thể hiện bằng văn bản gởi cho
Đoàn chủ tịch hoặc giơ phiếu biểu quyết xin phát biểu từng người một sau khi
có sự đồng ý của Chủ tọa đoàn. Các cổ đông khi biểu quyết hoặc phát biểu đều
phải sử dụng phiếu biểu quyết in sẵn của Ban tổ chức.
c. Giải quyết việc riêng: Trong giờ Đại hội nếu quý cổ đông có việc riêng thật
cần thiết phải ra ngoài thì phải tranh thủ nhanh chóng trở lại hội trường để tiếp
tục làm việc. Nếu ra ngoài trùng lúc biểu quyết thì cổ đông không được quyền
đưa phiếu biểu quyết cho người khác sử dụng (ngoại trừ đã ủy quyền đi dự
thay bằng văn bản hợp pháp trước đó). Mọi thắc mắc, khiếu nại về nội dung
làm việc trong lúc cổ đông vắng mặt sẽ giải quyết theo quyết nghị của
ĐHĐCĐ.
Ban tổ chức yêu cầu tất cả các cổ đông thực hiện nghiêm túc nội quy này.
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

