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1. PHIẾU BIỂU QUYẾT: 

Phiếu biểu quyết được dùng để biểu quyết bằng cách giơ phiếu để thông qua các nội 

dung tại Đại hội theo hình thức “tán thành”, “không tán thành” hoặc “ý kiến khác” 

Phiếu biểu quyết có màu vàng được đóng dấu treo của công ty cổ phần vận tải hóa 

dầu VP ở góc trên bên trái và in hình logo công ty. Trên phiếu biểu quyết có ghi mã số cổ 

đông và số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng của cổ đông hoặc đại diện cổ đông. 

2. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT: 

Căn cứ Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại 

cuộc họp khi đạt được sự chấp thuận của ít nhất: 

- 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đối với 

quyết định về loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ; các dự án đầu tư có giá trị bằng hoặc lớn hơn 2,5 lần vốn Điều lệ 

của Công ty. 

- 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp đối với 

các quyết định về các vấn đề: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt 

động của Hội đồng quản trị năm 2012; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2012; 

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012; Báo cáo Thù lao Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát năm 2012 và trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2013; Mức cổ 

tức 2012 cho mỗi cổ phần; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC 2013; Biên bản, nghị 

quyết Đại hội và một số nội dung khác. 

3. CÁCH THỨC THỰC HIỆN BIỂU QUYẾT: 

Thông qua những nội dung trong Đại hội, cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ 

phiếu biểu quyết khi Chủ tọa Đại hội nêu ra, gồm: 

- Tán thành 

- Không tán thành 

- Ý kiến khác. 

Ban kiểm phiếu và Thư ký tổng hợp kết quả biểu quyết của từng hình thức để ghi vào 

Biên bản Đại hội những nội dung được thông qua và những nội dung không được thông 

qua. 
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