




 

-  Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính 

trên số CP biểu quyết dự họp. 

PHẦN A.  NỘI DUNG DIỄN BIẾN TẠI ĐẠI HỘI 

I. Thông qua chương trình Đại hội 

Chương trình Đại hội đã được đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ 
http://amecc.com.vn, đến thời điểm hiện tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 
tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý 
kiến về Chương trình Đại hội. Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua chương trình họp 
như sau:  

1. Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019; 

2. Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

3. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

Đại hội đã nhất trí thông qua chương trình Đại hội với tỷ lệ tán thành 99,9723 %, 
trong đó: 

- Tổng số phiếu tán thành: 193 đại diện cho: 18.936.961 CP biểu quyết, chiếm: 99,9723 % 

Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0277% 

Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính 

trên số CP biểu quyết dự họp. 

II. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 
năm 2020. 

Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 đã được 
đăng tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ https://amecc.com.vn, đến thời điểm hiện 
tại, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng cổ phần trong thời hạn liên tục ít nhất 
6 tháng tính đến ngày 16/09/2020 không có ý kiến về Quy chế làm việc và biểu quyết tại 
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.  

Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ 
đông bất thường năm 2020 với tỷ lệ tán thành 99,9137%, trong đó: 

- Tổng số phiếu tán thành: 192 đại diện cho: 18.925.855 CP biểu quyết, chiếm: 99,9137% 

Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

- Tổng số phiếu không tán thành: 4 đại diện cho: 5.240 CP biểu quyết, chiếm: 0,0276% 

Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 11.106 CP biểu quyết, chiếm: 0,0586% 

Tính trên số CP biểu quyết dự họp.. 

III.  Các Tờ trình được thông qua tại đại hội 

Các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty đã được đăng 
tải đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ http://amecc.com.vn gồm có:  

 

● Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019; 

● Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh; 

● Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

IV. Các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua 











 

PART A. MEETING OPENING 

I. Participants: 

1. Chairman of the meeting: Mr. Nguyen Van Nghia - Chairman of the Board of Directors. 

2. Members of the Board of Directors, Board of Control, Executive Management Board and 
officials and employees of the Company. 

3. The shareholders of the Company named in the List finalised with the VSD on 
16/09/2020. 

II. The legitimacy and validity of the Meeting 

Mr. Nguyen Huu Phong - Head of Voter’s Eligibility Committee announces the voter’s 
eligibility report at the meeting as follows: 

Total number of shares of the Company: 33,300,000 shares. 

At 08h40 am, September 30th, 2020: 

Number of Attendees: 196,  

Representing for: 20.384.471 shares accounting for: 61,21% of the total number of 
voting shares. 

Pursuant to the Law on Enterprises, the Charter on Organization and Operation of 

AMECC Mechanical Construction Joint Stock Company, the Meeting is eligible to 

proceed. 

III. Introducing the Chairman’s Board, Secretary and voting on the members of the 
Vote Counting Committee 

Pursuant to the resolution of Board of Directors No. 06/2020/NQ-HĐQT-AMECC on the 
approval of the personnel assignment at the Extraordinary General Meeting of 
Shareholders 2020 annouced on company’s website on about the Chairman’s Board, the 
Secretary Committee, the Vote Counting Committee are as follow:  

- The Chairman’s Board includes: 

+ Nguyen Van Nghia  - Chairman of the Board, Chairman of the 
Meeting; 

+ Nguyen Van Tho - Member of the Chairman’s Board; 

+ Nguyen Son - Member of the Chairman’s Board;  

+ Tran Ngoc Duong - Member of the Chairman’s Board; 

+ Dinh Ngoc Thang - Member of the Chairman’s Board. 

- The Secretary Committee includes: 

+Nguyen Thi Khuyen - Member; 

- The Vote Counting Committee includes: 

+ Pham Van Son - Head of Vote counting committee; 

+ Dinh Ba Thi       - Member; 

+ Nguyen Duy Quyet     - Member; 

 

The Meeting agreed and approved the members of the Vote Counting Committee: 

The results of approving this proposal are as follows: 

+ Approval: 192 votes, representing: 18.936.236 shares, accounting for: 99,9723% the total 
number of voting shares attending the meeting. 
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