
 

 

 

Chính sách Truyền thông với Cổ đông 

(Shareholder Communications Policy) 

 

1. Tổng quan 
 

 

1.1 (Công ty) Blackstone Minerals Limited công nhận giá trị của việc cung cấp thông tin 

cập nhật và có liên quan tới các cổ đông của công ty. Chính sách Truyền thông với 

Cổ đông (Chính sách) quy định cách Công ty trao đổi những thông tin có liên quan 

với các cổ đông của mình. 

 

1.2 Chính sách này tuân theo các điều khoản của Điều lệ Công ty (Điều lệ). Chính sách 

này nên được đọc cùng với các chính sách và thủ tục có liên quan khác của Công ty 

bao gồm Chính sách Truyền thông Xã hội. 

 

 

2. Cách thức trao đổi thông tin 
 

 

2.1 Giám đốc điều hành và Tổng Thư ký công ty có trách nhiệm chính trong việc trao 

đổi với các cổ đông. 

 

2.2 Trao đổi thông tin đến các cổ đông thông qua: 

 
(a) công bố định kỳ thông qua báo cáo hàng năm về tình hình tài chính và hoạt 

động của Công ty; 

 
(b) thông báo các cuộc họp đại hội cổ đông và tài liệu giải thích; 

 
(c) các cuộc họp đại hội cổ đông; 

 
(d) các bản tin hoặc thư định kỳ từ Chủ tịch; 

 
(e) trang web của Công ty ở địa chỉ www.blackstoneminerals.com.au; và 

 

(f) các nền tảng truyền thông mạng xã hội của Công ty. 

 

2.3 Thông qua sổ đăng ký cổ phiếu của Công ty, tất cả các cổ đông có lựa chọn nhận 

thông tin liên lạc từ Công ty dưới dạng tin điện tử. 

 

 

3. Truyền thông điện tử và trang web 
 

 

3.1 Công ty tin rằng giao tiếp với các cổ đông thông qua phương tiện điện tử, mà đặc biệt 

là trang web của công ty, là cách thức phổ biến thông tin hiệu quả, kịp thời và thuận 

tiện. 

 

3.2 Trang web của Công ty bao gồm những trang sau chứa các thông tin liên 

quan với cổ đông: 

http://www.blackstoneminerals.com.au/


 

 

(a) phần về các chính sách và thông lệ quản trị công ty của Công ty, bao gồm: 

 
(i) tuyên bố về các giá trị của Công ty; 

 
(ii) Điều lệ Công ty, Điều lệ Hội đồng Quản trị và Điều lệ của tất cả các 

Ủy ban khác được thành lập; và 

 
(iii) tên, ảnh và các thông tin liên quan về từng giám đốc và lãnh đạo 

cấp cao; 

 
(b) phần báo cáo, trong đó có các bản sao của báo cáo giám đốc thường 

niên, báo cáo tài chính và các báo cáo khác của công ty 

 
(c) các thông cáo đăng tải trên ASX; 

 
(d) phần thông cáo báo chí và báo cáo nghiên cứu của môi giới chứng khoán 

 
(e) phần các bài thuyết trình chứa các bài power point. 

 

3.3 Tất cả các thông tin trên website sẽ được xem xét và làm mới thường xuyên để đảm 

bảo thông tin được cập nhật, hoặc ghi ngày tháng và lưu trữ thích hợp. 

 

 

4. Giao tiếp văn bản và báo cáo thường niên 
 

 

4.1 Các cổ đông có quyền lựa chọn nhận bản sao in ra của báo cáo thường niên về hoạt 

động tài chính và vận hành của Công ty. 

 

4.2 Ngoài ra, Công ty đăng tải báo cáo thường niên trên trang web của Công ty và thông 

báo địa chỉ trang web tới tất cả các cổ đông để họ có thể truy cập vào báo cáo đó. 

 

4.3 Công ty cũng sẽ cung cấp thông qua ASX bất kỳ nhà đầu tư mới và lớn nào hoặc 

bài thuyết trình phân tích trước khi thuyết trình. 

 

 

5. Họp đại hội cổ đông 
 

 

Công ty công nhận quyền của các cổ đông và khuyến khích cổ đông thực hiệu hiệu quả 

những quyền đó qua các phương thức sau: 

 
(a) thông báo họp đại hội cổ đông được gửi đến cho các cổ đông theo các quy 

định của Đạo luật Công ty; 

 
(b) thông báo về cuộc họp đại hội cổ đông và các tài liệu họp khác được soạn 

thảo ngắn gọn và rõ ràng; 

 
(c) khuyến khích các cổ đông có mặt ở cuộc họp đại hội cổ đông để đặt câu hỏi 

về bất kỳ vấn đề nào có liên quan, có thời gian dành riêng cho những câu hỏi 

từ phía cổ đông; 

 

(d) thông báo về các cuộc họp đại hội cổ đông khuyến khích việc tham gia biểu 

quyết các nghị quyết được đề xuất thông qua người được ủy quyền, nếu 



 

 

các cổ đông không thể tham dự cuộc họp; và 

 
(e) bất kỳ văn bản nào được lập thành bảng hoặc có sẵn tại cuộc họp cổ đông đều 

được tải lên trang web của Công ty; 

 

 

6. Xem xét 
 

 

Chính sách này được đánh giá thường xuyên và ít nhất là hàng năm. 


