


Quy chế tổ chức ĐHCĐ lần thứ nhất 
 

 

   2. Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội  

Các cổ đông theo Danh sách cổ đông báo cáo kết quả bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Dệt 

may Gia Định (ngày 01/06/2016) đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ lần thứ hai; có thể trực tiếp tham 

dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức có nhiều hơn 

một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 

mỗi người đại diện. 

    3.   Khách mời tại Đại hội 

    -  Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là 

cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại Hội. 

- Đại biểu khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội 

mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý). 

    4.  Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ 

     - Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy 

thân…  theo yêu cầu của BTC Đại hội 

     -  Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội. 

     - Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngày tại Đại 

hội, Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết 

quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không 

bị ảnh hưởng. 

      - Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại. 

      - Tuân thủ các quy định của BTC, của Chủ tọa điều hành Đại hội. 

      -  Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định 

nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói 

trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình 

kế hoạch. 

     5.  Chủ tọa và Đoàn chủ tọa Đại hội 

      -  Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai do Trưởng ban chỉ đạo cổ phần hóa Cty DMGĐ hoặc người được 

ủy quyền của Trưởng Ban chỉ đạo cổ phần hóa Cty DMGĐ, làm chủ tọa. 

      - Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tọa: 

 Chủ tọa đề cử 02 người để hỗ trợ Chủ tọa điều khiển Đại hội ( gọi là Đoàn chủ tọa Đại hội), 

Chủ tọa đề cử 02 người làm Thư ký Đại hội để Đại hội biểu quyết. 

 Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết. 

 Chủ tọa có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ 

một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để cuộc họp phản ánh được mong muốn của đa số các đại 

biểu tham dự. 

 Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của 

ĐHĐCĐ  sẽ mang tính phán quyết cao nhất. 

 Phê chuẩn, ban hành các văn bản biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội. 

- Đoàn chủ tọa Đại hội gồm những đại biểu chính thực của Đại hội, là cơ quan điều hành công việc 

của Đại hội do Chủ tọa đề cử vào. 

- Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn chủ tọa: 
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