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QUI CHẾ LÀM VIỆC TẠI  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN SOFTECH 
 

1. Tất cả cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đều được quyền tham dự 

Đại hội đồng cổ đông, được thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền 

của Đại hội đồng cổ đông. 

2. Cổ đông và người đại diện hợp pháp của cổ đông đến tham dự đại hội phải đi đúng 

giờ, ăn mặc chỉnh tề và thực hiện nghiêm túc các qui định của Đại hội. 

3. Chương trình làm việc tại Đại hội do Chủ tịch đoàn điều hành. Để đảm bảo thời 

gian và các nội dung nghị sự, đề nghị nội dung báo cáo phát biểu, chất vấn giải 

trình của các cổ đông phải ngắn gọn, đi vào nội dung chính của vấn đề. Do thời 

gian của Đại hội có hạn, đề nghị các đại biểu và cổ đông đại hội khi báo cáo và phát 

biểu theo thời lượng như sau : 

- Thời gian đặt câu hỏi, chất vấn không quá 2 phút/lần. 

- Thời gian trả lời giải trình trong vòng 5 phút/lần (Các vấn đề phức tạp, thời gian 

quá dài sẽ được giải trình bằng văn bản đến các cổ đông sau Đại hội). 

4. Quyền tham gia biểu quyết tại đại hội phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 

Tất cả các cổ đông đều có quyền biểu quyết tại Đại hội và bằng hình thức biểu 

quyết bằng phiếu. Số điểm quyền biểu quyết của cổ đông bằng chính số cổ phần 

tham dự đại hội của cổ đông đó (Bao gồm số cổ phần của cổ đông đó và/hoặc 

số cổ phần được ủy quyền tham dự đại hội). 
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