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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 
‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
 

 

Họ và tên cổ đông (hoặc đại diện CĐ): …………………….…………………….……..…. 

Người được ủy quyền/Đại diện tham dự Đại hội: …………………….…………… 

Số CMND/CCCD của người trực tiếp tham dự hoặc được ủy quyền tham dự đại hội: 

………………........…, ngày cấp: …../…../……….., nơi cấp: …………………….… 

- Số cổ phần sở hữu:  ……………… Cổ phần 

- Số cổ phần được uỷ quyền đại diện:       ……………… Cổ phần 

- Tổng số CP được quyền biểu quyết :  ……………… Cổ phần    
 

NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT 
 

TT Nội dung các vấn đề biểu quyết 
Phương án biểu quyết 

Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

1 
Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động SXKD, thực 

hiện đầu tư năm 2017;  

   

2 Kế hoạch SXKD năm 2018    

3 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017    

4 
Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2018 

   

5 
Báo cáo trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công 

ty năm 2017 

   

6 

 

Kế hoạch trả thù lao thành viên HĐQT, BKS, thư ký Công 

ty năm 2018 

   

7 
Báo cáo hoạt động và thẩm định năm 2017 của Ban kiểm 

soát 

   

8 Tờ trình phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty    

9 
Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 8 – năm 

2018) 

   

10 
Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt 

một số nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ 

   

11 
Cơ cấu lại số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2017-

2022) gồm 03 thành viên. 

   

     

 

Ghi chú: Quý cổ đông đồng ý phương án biểu quyết nào  thì đánh dấu  hoặc   
vào ô tương ứng với phương án đó 

       Chữ ký của Cổ đông/đại diện cổ đông 

Mã số: 003 


