CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CÔNG TY CỔ PHẦN

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2019

ALPHANAM E&C

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Alphanam E&C trân trọng kính mời:
Quý Cổ đông:
Địa chỉ:
Điện thoại:

1.
2.
3.

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ
phần Alphanam E&C.
Thời gian: 08 giờ 00 phút sáng, ngày 27 tháng 05 năm 2019.
Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Đầu tư Alphanam – Khu công nghiệp Phố
Nối A, xã Trưng Trắc, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam.
Chương trình họp: Gửi kèm theo Thông báo mời họp. Các tài liệu khác vui lòng xem
trên website: http://alphanamec.com.vn/ hoặc liên hệ số điện thoại: 024 3936 7979.
Kính mong sự quan tâm và tham dự đầy đủ của Quý Cổ đông.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(Đã ký)
Bùi Hoàng Tuấn

Lưu ý:
1. Số cổ phiếu của Quý Cổ đông đang sở hữu là: cổ phiếu;
2. Quý Cổ đông tự chi trả mọi chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian diễn ra Đại hội;
3. Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội cần mang theo Thông báo mời họp và CMND/CCCD/Hộ
chiếu/ĐKDN. Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp đến tham dự, xin vui lòng ủy quyền
cho người khác tham dự theo mẫu Giấy uỷ quyền của Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM E&C
Số 47 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 84.24. 3558 7979; Fax: 84.24.3557 8420;
Email: vphdqt@alphanam.com

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

---o0o--…………, ngày ….. tháng ……. năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
(V/v tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty cổ phần Alphanam E&C năm 2019)
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân/tổ chức: .........................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ...................cấp ngày..................... tại...........................................
Mã cổ đông: ......................................................................................................................................
Địa chỉ:...............................................................................................................................................
Điện thoại: .........................................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu: ............................................................................................................................
(Bằng chữ: .........................................................................................................................................)
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Tên cá nhân: Bùi Hoàng Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
Thẻ căn cưới công dân số: 027063000137
Ngày cấp: 12/06/2017
Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và dữ liệu quốc gia về dân cư.
Địa chỉ: Phòng 4 nhà R, tập thể đường sắt, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
Số cổ phần được ủy quyền: ...............................................................................................................
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Alphanam E&C và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa
vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền.
Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2019 Công ty cổ phần Alphanam E&C.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các
quy định hiện hành của Pháp luật và của Công ty cổ phần Alphanam E&C.
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:
− Người nhậnc ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác dự họp.
− Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước thời gian bắt đầu Đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ALPHANAM E&C
---o0o--Số: 01/2019/QC/AME-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o--Hưng Yên, ngày 27 tháng 05 năm 2019

QUY CHẾ BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt
Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C E&C;
Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 công bố Quy chế bầu cử
để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Alphanam E&C E&C
thông qua như sau:
I. Đề cử, ứng cử
-

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có
quyền gộp số cổ phần của từng người lại với nhau cho đạt tối thiểu 5% số cổ phần
có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

-

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền
biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng
viên; từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50%
được ứng cử/đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được ứng cử/đề cử bốn ứng
viên và nếu từ 65% trở lên được ứng cử/đề cử đủ số ứng viên.

-

Tiêu chuẩn ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát phải tuân thủ
Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Alphanam E&C.

-

Trường hợp số lượng ứng viên thông qua ứng cử/đề cử vẫn không đủ số lượng cần
thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức
đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế ứng cử/đề cử hay Hội đồng
quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên phải được công bố rõ ràng và phải được
Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

II.
1.

Bầu cử
Hướng dẫn điền phiếu bầu cử

-

Mỗi Đại biểu sẽ được nhận 01 (một) Phiếu bầu cử ghi rõ Tổng số cổ phần mà Đại
biểu đó đại diện tương ứng với Tổng số phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội
phát hành.

-

Việc bầu cử thành viên Ban Kiểm soát và Hội đồng Quản trị được thực hiện theo
hình thức bỏ phiếu kín và phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi Đại biểu sẽ có
Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với Tổng số cổ phần nhân với số thành viên
cần bầu vào Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị.
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-

Đại biểu có quyền bầu dồn hết Tổng số phiếu bầu của mình cho một Ứng cử viên
hoặc bầu chia cho một số Ứng cử viên mỗi người một số phiếu biểu quyết nhất định
trong phạm vi Tổng số phiếu biểu quyết của mình.

-

Đại biểu bầu cử bằng cách điền vào Phiếu bầu cử như sau:


Đánh dấu tick vào ô của Ứng cử viên lựa chọn nếu bầu dồn toàn bộ Số phiếu
biểu quyết cho Ứng cử viên đó.



Hoặc ghi rõ Số phiếu biểu quyết vào ô “Số phiếu” cho từng Ứng cử viên.

Tổng số phiếu biểu quyết cho tất cả các Ứng cử viên không được lớn hơn
Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Phiếu bầu cử hợp lệ và không hợp lệ
2.1 Phiếu bầu cử hợp lệ


Phiếu bầu cử do Ban tổ chức Đại hội phát hành, không có nội dung tẩy xóa và:


Bầu đủ hoặc ít hơn số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị đã
được Đại hội thông qua.

Bầu cho những Người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội
thông qua.
2.2 Phiếu bầu cử không hợp lệ:
Phiếu bầu cử không phải của Ban tổ chức Đại hội phát hành.


-

Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và huỷ
phiếu cũ).

-

Phiếu bầu quá số thành viên Ban Kiểm soát hoặc Hội đồng Quản trị mà Đại hội
thông qua.

-

Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội
thông qua.

-

Phiếu bầu có Tổng số phiếu biểu quyết đã bầu lớn hơn Tổng số phiếu được biểu
quyết.

3.

Quy chế bầu cử:

-

Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát trúng cử được lựa chọn từ
người có Số phiếu bầu cao đến người có số phiếu thấp cho đến khi đủ số lượng
thành viên cần bầu theo quy định của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ
phần Alphanam E&C và được Đại hội thông qua.

-

Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho
thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu
lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc Chủ tịch đoàn quyết
định biểu quyết.

-

Đại hội bầu ra Ban kiểm phiếu để điều hành việc bầu cử theo quy định của Quy chế
này.

-

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải
đảm bảo bí mật. Nếu có sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm.
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-

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu, công bố trước
Đại hội, sau đó phải niêm phong các phiếu bầu cử, xoá các dữ liệu liên quan đến
bầu cử trên máy vi tính và chỉ được mở niêm phong khi có quyết định của Đại hội
đồng cổ đông.

-

Mọi khiếu nại về kết quả bầu cử chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, Cổ đông
và/hoặc Đại biểu dự họp không được phản đối tính hợp lệ này bất kỳ lúc nào khác.

-

Trường hợp có bất đồng về thủ tục bầu cử hoặc kết quả bầu cử, Ban kiểm phiếu sẽ
kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.
Nơi nhận:
- HĐQT, BKS, BTGĐ;
- Lưu VP.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA

(Đã ký)
Bùi Hoàng Tuấn
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