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PHIẾU BIỂU QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Họ và tên Đại biểu: ……………………………………………………………………
Mã Đại biểu:………………………………………………………………………………
Số lượng cổ phần sở hữu: ………………cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:…………………..cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện:…………………..cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
NỘI DUNG

Tán
thành

Không tán
thành

Nội dung 01: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018,
định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2019;
Nội dung 02: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và Chính sách trả cổ tức
bằng tiền mặt năm 2019
Nội dung 04: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa theo
KQKD năm 2018
Nội dung 05: Thông qua chủ trương phát hành cổ phiếu theo
chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty dựa trên
KQKD năm 2019
Nội dung 06: Thông qua Báo cáo thù lao Hội đồng Quản trị, Ban
Kiểm soát năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019;
Nội dung 07: Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2019
Nội dung 08: Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty
Nội dung 09: Thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh
doanh
Nội dung 10: Thông qua các giao dịch với bên liên quan
Nội dung 11: Thông qua Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh
Tổng Giám đốc
Hướng dẫn
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT
trong các phướng án: Tán thành, Không tán thành,
Không có ý kiến cho từng nội dung biểu quyết

Đại biểu
(Ký, ghi rõ họ tên)

Không có
ý kiến

