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Kính gửi:  ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

 
Vào ngày 8/3/2022, CTCP Chứng khoán Bản Việt đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tuy nhiên, để 
phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật có liên quan, Công ty có thực hiện điều chỉnh nội dung của một số tài 
liệu. Chi tiết sửa đổi cụ thể như sau: 
 
Tài liệu Nội dung công bố thông tin vào ngày 8/3/2022 Nội dung cập nhật tại ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2022 – 30/3/2022 

Tờ trình quy chế làm việc 

tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi 
có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có 
quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được 
ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết 
định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được 
quy định trong điều lệ sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở 
lên của tổng số phiếu biểu quyết các cổ đông có quyền biểu quyết 
có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt 
tại Đại hội đồng cổ đông. 

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có 
từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền 
biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền 
có mặt tại Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các quyết định của Đại hội 
đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề được quy định trong điều lệ 
sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên của tổng số phiếu biểu 
quyết các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông 
qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. 

Tờ trình kế hoạch năm 

2022 cho thù lao Hội đồng 

Quản trị, Ban kiểm soát và 

mức thưởng cho Ban 

Tổng Giám đốc cho năm 

2022 

(*): Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại Công ty Bỏ nội dung “(*): Trưởng Ban Kiểm soát làm việc chuyên trách tại 
Công ty” 

Tờ trình phát hành cổ 

phần để trả cổ tức 

 Bổ sung thêm nội dung vào Điều I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN 

PHÁT HÀNH 

Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: số cổ phiếu cổ đông nhận được sẽ làm 
tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân nếu có sẽ hủy bỏ. 
 
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 222 cổ phần, theo 
tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức là 10:3, 
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khi đó số lượng cổ phiếu ông A nhận được là: (222/10)x3 = 66,6  cổ 
phần. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì ông A sẽ nhận được 
66 cổ phiếu. Phần lẻ thập phân (0,6 cổ phiếu) sẽ bị hủy bỏ 
 

Tờ trình quy chế đề cử, 

ứng cử, bầu cử bổ sung 

thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 

 Bổ sung thêm nội dung “Thông qua danh sách ứng viên BKS” 

Tính đến hết ngày 22/03/ 2022, Ban tổ chức đại hội chỉ nhận được đơn 

đề cử cho cá nhân Mai Thị Thanh Trang cho vị trí thành viên BKS của 

Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 

Ứng viên nói trên đủ tiêu chuẩn làm ứng cử viên cho thành viên BKS 

theo quy định tại tờ trình này (Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đính kèm). 

 

Sửa đổi nội dung “Phương thức bầu cử” thành như sau: 

Do chỉ có 1 ứng viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát cần bầu bổ 

sung vì vậy mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu BKS. Các cổ 

đông bầu cử theo hình thức đánh dấu vào ô “Đồng ý” hoặc “Không đồng 

ý” hoặc “Không có ý kiến”. 

 

Sửa đổi nội dung “Nguyên tắc trúng cử” thành như sau: 

Ứng viên trúng cử thành viên Ban Kiểm soát viên nếu đạt tín nhiệm ít 

nhất 50% trở lên tổng số phiếu của các cổ đông tham dự Đại hội đồng 

cổ đông tán thành. 

 

Tờ trình quy chế nội bộ 

về quản trị Công ty 
 Đây là tờ trình được bổ sung thêm 

 


