
 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG  

Tên Cổ đông: 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có): 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ....................(Bằng chữ:    ………………...……………………) cổ phần. 

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

có ý 

kiến 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020    

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020    

3. 
Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh 

năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 
   

4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020    

5. 
Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau 

thuế năm 2020 của Công ty 
   

6. 
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 

sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty 
   

7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi    

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản tri ̣ Công ty    

9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty    

10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty    

11. 
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán 

độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty 
   

12. 
Phê duyệt mức thù lao năm 2021 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 

Công ty  
   

13. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty    

14. 

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực 

hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên 

quan  

   

15. 

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát 

sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những 

vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 

   

16. 

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối 

với Bà Phạm Thị Bảo Anh, Bà Nguyễn Thị Thu Phương và Ông Đỗ Hoàng 

Việt 

   

Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu  vào ô tương ứng với ý kiến của mình Cổ đông/Người đại diện của cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

   

 

 


