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[DỰ THẢO] 

THỂ LỆ BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
Nam thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần FECON (“Điều lệ Công ty”); 

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần FECON (“Quy chế quản trị Công ty”) 

Việc biểu quyết và kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“ĐHĐCĐ 2021” hoặc “Đại hội 
2021” tùy theo ngữ cảnh) của Công ty cổ phần FECON (“Công ty”) được tiến hành theo những quy định 
sau đây: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Thể lệ này áp dụng cho việc biểu quyết và kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường 
niên năm 2021 của Công ty cổ phần FECON. 

2. Tất cả các cổ đông/đại diện của cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 của Công ty cổ phần FECON có trách nhiệm tuân chủ, chấp hành các quy định tại Thể lệ này.  

Điều 2. Nguyên tắc biểu quyết, bỏ phiếu 

1. Mọi quyết định của ĐHĐCĐ 2021 được biểu quyết công khai bằng hình thức bỏ phiếu điện tử theo 
quy định tại Thể lệ này và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Quy 
chế Đại hội 2021”) thông qua Hệ thống họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử mà Công ty lựa chọn sử 
dụng (“Hệ Thống”). 

2. Mỗi cổ đông/đại diện của cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người 
đó sở hữu/đại diện sở hữu. 

3. Để thuận lợi cho việc bỏ phiếu điện tử, Công ty có thể quyết định mở cửa sớm Cổng bỏ phiếu điện 
tử trên Hệ Thống và ghi nhận phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện của cổ đông trước thời điểm 
khai mạc Đại hội. Việc cổ đông/đại diện của cổ đông tham gia biểu quyết thành công ít nhất 01 
(một) nội dung biểu quyết trên Hệ Thống được xem là cổ đông/đại diện của cổ đông xác nhận tham 
dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ 2021 thông qua hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. 

4. Tại ngày diễn ra Đại hội, cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp sau giờ khai mạc có quyền tham gia 
và biểu quyết đối với các nội dung tiếp theo theo tiến trình thực tế của Đại hội 2021, hiệu lực của 
những nội dung đã được biểu quyết trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng hay thay đổi. 

5. Cổ đông/đại diện của cổ đông thực hiện thao tác bỏ phiếu điện tử đối với từng vấn đề, nội dung 
biểu quyết được liệt kê trên Hệ Thống trong thời gian biểu quyết được thông báo bởi Công ty. 
Trường hợp sau khi cổ đông/đại diện của cổ đông đã bỏ phiếu điện tử trên Hệ Thống mà có phát 
sinh điều chỉnh đối với nội dung, vấn đề biểu quyết bất kỳ, thì toàn bộ số phiếu biểu quyết tương 
ứng đã thực hiện trước đó đối với nội dung/vấn đề được điều chỉnh sẽ hủy bỏ, coi là không có giá 
trị hiệu lực và cổ đông/đại diện cổ đông cần bỏ phiếu lại. Nếu cổ đông/đại diện của cổ đông không 
biểu quyết lại thì được xem là cổ đông không tham gia biểu quyết, từ chối quyền biểu quyết. 

6. Nội dung, vấn đề nào cổ đông/đại diện của cổ đông dự họp nhưng không tham gia bỏ phiếu hoặc 
chưa hoàn thành thao tác bỏ phiếu trên Hệ Thống (vì bất kỳ lý do nào) thì đều được xem là cổ đông 
từ chối quyền biểu quyết đối với nội dung, vấn đề đó, và tương ứng theo đó số phiếu biểu quyết 
của cổ đông sẽ không được tính vào kết quả kiểm phiếu. 
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7. Kết quả biểu quyết đối với từng nội dung, vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ 2021 là độc lập, 
riêng rẽ và không bị ảnh hưởng hay tác động lẫn nhau. 

8. Cổ đông đã ủy quyền tham dự Đại hội 2021 cho người khác thì không được truy cập và bỏ phiếu 
điện tử trên Hệ Thống, trừ khi ủy quyền được hủy bỏ theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Quy 
chế Đại hội 2021 và Điều lệ Công ty. 

9. Các kết quả bỏ phiếu điện tử được ghi nhận tại thời điểm thực tế khi cổ đông/đại diện của cổ đông 
thực hiện thao tác bỏ phiếu (Real-time). Nếu việc kết nối của cổ đông/đại diện cổ đông bị ngắt đột 
ngột thì chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa hoàn thành việc biểu quyết, các nội dung đã được 
Hệ Thống ghi nhận biểu quyết thành công có đầy đủ giá trị khi kiểm phiếu và được tổng hợp vào 
kết quả kiểm phiếu. 

10. Các quyết định của ĐHĐCĐ 2021 được thông qua khi đạt tỷ lệ biểu quyết tán thành bằng hoặc cao 
hơn tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

Điều 3. Cách thức biểu quyết, bỏ phiếu 

1. Thời gian biểu quyết, bỏ phiếu điện tử:  

 Cổ đông/đại diện cổ đông có thể thực hiện biểu quyết kể từ thời điểm Cổng bỏ phiếu điện tử 
trên Hệ Thống được mở cửa theo thông báo của Công ty cho đến thời điểm thực tế khi Chủ 
tọa tuyên bố hết thời gian biểu quyết đối với từng nội dung/vấn đề cụ thể, hoặc tuyên bố 
đóng toàn bộ Cổng bỏ phiếu điện tử trước Đại hội, tùy thuộc thời điểm nào đến trước. 

 Trường hợp Cổng bỏ phiếu điện tử được mở cửa sớm trước khi khai mạc Đại hội 2021, thì 
thời điểm mở chính thức sẽ được Công ty thông báo công khai trên website 
www.fecon.com.vn. 

2. Để bỏ phiếu điện tử, cổ đông/đại diện của cổ đông đăng nhập vào Hệ Thống bằng Tài khoản đăng 
nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập) được Công ty cung cấp. Tại phần tính năng 
bỏ phiếu điện tử, Hệ Thống sẽ tự động hiển thị giao diện bao gồm từng nội dung/vấn đề biểu quyết 
và các thẻ lựa chọn tương ứng (bao gồm nhưng không giới hạn các thẻ lựa chọn như “Tán thành”, 
“Không tán thành”, “Không ý kiến” – tùy theo nội dung biểu quyết).  

Cổ đông/đại diện của cổ đông đánh dấu vào một trong các ô thẻ lựa chọn nêu trên đối với từng nội 
dung, vấn đề biểu quyết và ấn “Gửi” (hoặc ấn “Biểu quyết”, tùy theo giao diện hiển thị của Hệ 
Thống). 

3. Đối với các nội dung, vấn đề mà cổ đông/đại diện cổ đông không đánh dấu vào ô thẻ lựa chọn nào 
thì được hiểu là cổ đông/đại diện cổ đông từ chối quyền và không tham gia biểu quyết nội dung, 
vấn đề đó.  

Điều 4. Tổ chức kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu 

1. Cổ đông/đại diện cổ đông chịu trách nhiệm đối với kết quả biểu quyết được thực hiện trên Hệ 
Thống bằng Tài khoản đăng nhập (bao gồm Tên đăng nhập và Mật khẩu đăng nhập) của mình. 

2. Hệ Thống sẽ ghi nhận, thống kê, tổng hợp và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông/đại diện 
cổ đông dự họp đã biểu quyết.  

3. Ban Kiểm phiếu giám sát, theo dõi kết quả biểu quyết trong suốt quá trình biểu quyết và ghi nhận 
kết quả kiểm phiếu cuối cùng ngay sau khi thời điểm kết thúc biểu quyết. 

4. Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội 2021 trước khi bế mạc cuộc họp. 

5. Ban Kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả 
kiểm phiếu. 

Điều 5. Giải quyết khiếu nại về kết quả kiểm phiếu 

1. Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, nếu có ý kiến thắc mắc hay nghi vấn, cổ đông/đại diện 
của cổ đông có thể đăng ký khiếu nại bằng cách nhắn tin trực tuyến tới Ban Thư ký để chuyển Ban 
Kiểm phiếu báo cáo Đoàn Chủ tọa xử lý. 

2. Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội 2021.  

http://www.fecon.com.vn/
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Điều 6. Hiệu lực 

Thể lệ biểu quyết và kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2021 thông qua. 

 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỌA 

 

 

 

 

PHẠM VIỆT KHOA 

 


