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CÔNG TY Cp DƯỢC HẬU GIANG 

 

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

       Cần Thơ, ngày 12 tháng 07 năm 2017 
 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NĂM 2017 
 

 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG 
 
 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang được ban 
hành ngày 09/06/2017, 

 

1. Cổ đông có quyền biểu quyết: 

Cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp của cổ đông sở hữu cổ phần theo 

danh sách cổ đông chốt ngày 05/07/2017 được cung cấp bởi Trung tâm lưu ký 

chứng khoán Việt Nam. 

 

2. Cách thức biểu quyết: 

Cổ đông sau khi nghiên cứu các nội dung cần lấy ý kiến theo tờ trình số 

009/2017/TTr.ĐHĐCĐ sẽ thực hiện việc cho ý kiến biểu quyết của mình tại Phiếu 

lấy ý kiến biểu quyết. 
 

Hình thức chọn tình trạng biểu quyết:  

- Chỉ được chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết: 

+ Tán thành 

+ Không tán thành 

+ Không có ý kiến 

- Chọn tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo (X) vào tình trạng biểu 

quyết lựa chọn. 

- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, 

ký tên ngay bên cạnh chỗ đã gạch bỏ và chọn tình trạng biểu quyết khác.  

 

3. Điều kiện để các nội dung biểu quyết được thông qua. 

- Biểu quyết được xem là thông qua/chấp thuận nội dung lấy ý kiến khi vấn đề 

được cổ đông chọn “tán thành”. 

- Biểu quyết được xem là không thông qua/không chấp thuận nội dung lấy ý kiến 

khi vấn đề được cổ đông chọn “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” hoặc 

các trường hợp phiếu không hợp lệ. 
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- Không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến là trường hợp phiếu lấy ý 

kiến cổ đông đã được gửi đến cổ đông nhưng bị hoàn trả về do địa chỉ cổ đông 

đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về văn 

phòng Công ty theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn ngày và giờ nhận 

cuối cùng; hoặc các phiếu cổ đông không gửi thư về Công ty. 

Căn cứ vào Điều 26 Điều lệ Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang sửa đổi bổ sung 

lần thứ 16 ngày 09/06/2017 “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông 

qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít 

nhất 65% tổng số phiếu có quyền biểu quyết chấp thuận”. 

 

4. Gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

Cổ đông sau khi thực hiện biểu quyết vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết” sẽ đựng 

trong phong bì dán kín gửi về Công ty theo địa chỉ sau: 

 
 

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG  

Địa chỉ: 288 Bis Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

Điện thoại: (+84292) 3891 433. Số nội bộ 242       
 

 

 

Trường hợp cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua tổ chức/cá nhân được 

ủy quyền của cổ đông thì phải gửi kèm văn bản ủy quyền về Công ty. Khuyến 

khích dùng mẫu ủy quyền của Công ty. 

 

5. Nguyên tắc kiểm phiếu:  

- Phiếu được xem là hợp lệ trong các trường hợp sau : 

 Là Phiếu lấy ý kiến do Ban Tổ chức phát ra, có đồng thời chữ ký của Chủ 

tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Dược Hậu 

Giang, có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang. 

 Được cổ đông hoặc người đại diện/người được ủy quyền/người đại diện 

theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền của cổ đông ký xác nhận. 

 Chỉ đánh dấu chọn duy nhất một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết 

“tán thành”, “không tán thành” hoặc “không có ý kiến” đối với từng nội dung 

lấy ý kiến. 

 Phiếu lấy ý kiến không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa. 

 Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang 

trước 16h00 ngày 28/07/2017, tính tại thời điểm Công ty Cổ phần Dược 

Hậu Giang nhận được thư đựng Phiếu biểu quyết của cổ đông. 

 Phiếu biểu quyết của cổ đông phải được đựng trong phong bì dán kín. 
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- Phiếu không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của phiếu hợp lệ: 

 Là Phiếu lấy ý kiến không phải do Ban Tổ chức phát ra, không có đồng thời 

chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc của Công ty Cổ 

phần Dược Hậu Giang, không có đóng dấu của Công ty Cổ phần Dược Hậu 

Giang. 

 Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện/người 

được ủy quyền/người đại diện theo pháp luật của tổ chức nhận ủy quyền 

của cổ đông. 

 Phiếu lấy ý kiến không cho ý kiến biểu quyết.  

 Phiếu lấy ý kiến bị rách, tẩy xóa, cạo sửa. 

 Phiếu gửi về Công ty sau 16h00 ngày 28/07/2017, tính tại thời điểm Công ty 

nhận thư. 

 Phiếu lấy ý kiến không được đựng trong phong bì dán kín. 

 Phong bì đựng phiếu lấy ý kiến đã bị mở. 
 

6. Thành phần tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu:  

- Đại diện HĐQT: ông Hoàng Nguyên Học – Chủ tịch HĐQT 

- Đại diện Công ty: bà Phạm Thị Việt Nga - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, 

Người đại diện theo pháp luật. 

- Giám sát kiểm phiếu: ông Trần Quốc Hưng – Trưởng Ban Kiểm soát 

- Ban kiểm phiếu gồm: 

 Bà Lê Thị Hồng Nhung – Thư ký HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu 

 Bà Dương Kim Loan – Thành viên Tổ thư ký HĐQT – Thành viên  

- Trưởng Ban kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về thủ tục, trình tự và pháp lý trong 

việc thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến biểu 

quyết và tổ chức công tác kiểm phiếu.  

- Thành viên Ban Kiểm phiếu: chịu trách nhiệm về công tác nhập liệu, tính toán, 

thống kê số liệu kiểm phiếu. 

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm phiếu và người Giám sát kiểm 

phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm 

phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định 

được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 

 

7. Kiểm tra và tổng hợp kết quả: 

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được thu thập sẽ được kiểm tra về tính hợp 

lệ của phiếu. 

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết sau khi được kiểm tra và nhập liệu vào phần mềm 

kiểm phiếu sẽ được tổng hợp để xác định kết quả kiểm phiếu và lập thành Biên 
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bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải ghi rõ số cổ phần biểu quyết cho 

từng nội dung biểu quyết và tỷ lệ biểu quyết.  

- Biên bản kiểm phiếu sẽ được Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc/người đại diện 

theo pháp luật, người giám sát kiểm phiếu, các thành viên của ban Kiểm phiếu 

ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng các nguyên tắc, trình tự 

kiểm phiếu. 

- Kết quả biểu quyết sẽ được xác định cho từng nội dung biểu quyết và được 

tính theo phần trăm (%) làm tròn đến hai (02) số thập phân. 

- Thời gian kiểm phiếu dự kiến trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết 

thúc thời hạn biểu quyết 16h00 ngày 28/07/2017.  

- Biên bản kết quả kiểm phiếu và Nghị quyết Đại hội sẽ được công bố thông tin 

trong vòng 24h trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty 

www.dhgpharma.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông, hệ thống công bố 

thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán Tp 

HCM. 

 

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.  

Trân trọng./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Lưu: Thư ký HĐQT, BKS,  AT 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

   Hoàng Nguyên Học 

 

http://www.dhgpharma.com.vn/

