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NỘI QUY HOP̣ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 07/6/2020; 

- Căn cứ Luâṭ Các tổ chức tín duṇg (Luật Các TCTD) năm 2010 và Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Các TCTD năm 2017; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

- Căn cứ Thông báo về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên Ngân hàng TMCP Kiên Long năm 2021. 

Ban tổ chức Phiên hop̣ Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 

của Ngân hàng TMCP Kiên Long (Kienlongbank) trân troṇg thông báo Nội quy hop̣, 

như sau: 

Điều 1. Hình thức biểu quyết các nội dung trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 

2021 gồm biểu quyết công khai và biểu quyết bằng cách bỏ phiếu kín. 

Điều 2. Trong thời gian diễn ra phiên họp, cổ đông tham dự không được hút thuốc trong 

phòng họp, không mang vật dễ cháy nổ, vật cứng có khả năng làm hung khí vào 

phòng họp; không nói chuyện riêng, không để chuông điện thoại, không dắt trẻ 

em vào phòng họp. 

Điều 3. Cổ đông dự họp phải tuân thủ theo sự điều hành chương trình của Chủ tọa đoàn. 

Chủ tọa đoàn được phép mời các thành viên có liên quan trong Hội đồng quản 

trị, Ban Điều hành và các Đơn vị có liên quan tham gia trả lời, giải trình các vấn 

đề mà cổ đông quan tâm. Chủ tọa đoàn được quyền nhắc nhở hoặc yêu cầu các 

cá nhân vi phạm Nội quy hop̣ rời khỏi phòng họp và quyền biểu quyết của cổ 

đông vi phạm Nội quy họp sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết. 

Điều 4. Cổ đông tập trung nghiên cứu tài liệu và tham gia góp ý kiến. Mọi phát biểu 

trong phiên họp đều mang tính chất góp ý xây dựng cho Kienlongbank; 

không đả kích, xúc phạm; không dùng lời lẽ kích động, có hành vi cản trở,  

gây rối mất trật tự; góp ý phải lịch sự, đúng hình thức quy định (bằng Phiếu 

đóng góp ý kiến hoặc phát biểu khi được Chủ tọa đoàn mời). 

Điều 5. Cổ đông đến dự hop̣ ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 sau khi phiên họp đã 

khai mạc có quyền biểu quyết ngay sau khi làm xong thủ tục đăng ký. Những 

vấn đề đã biểu quyết trước đó và đang biểu quyết vẫn không thay đổi giá trị. 

Cổ đông chỉ được biểu quyết những vấn đề tiếp theo. 

Điều 6. Cổ đông, Ban Kiểm phiếu thực hiện biểu quyết và kiểm phiếu trung thực, có 

trách nhiệm vì sự phát triển của Kienlongbank. 

Điều 7. Chủ tọa đoàn có trách nhiệm trả lời, giải thích các câu hỏi, thắc mắc đúng quy 

định của cổ đông tham dự phiên hop̣ hoặc trả lời bằng văn bản sau phiên họp 

(nếu có). 

   BAN TỔ CHỨC 


