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THẺ BIỂU QUYẾT 
Họ tên cổ đông:  

Số thứ tự:  

Số cổ phần sở hữu:  

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT NHƯ SAU: 

Kính đề nghị Quý cổ đông đánh dấu X vào ô lựa chọn:  

 

1. Nội dung biểu quyết số 01: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty. 

 

                            Tán thành                      Không tán thành                                  Không có ý kiến      

        

2. Nội dung biểu quyết số 02:  Báo cáo của HĐQT về kết quả SXKD năm 2020, Kế hoạch, định hướng hoạt động của 

Công ty năm 2021 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. 

 

                             Tán thành                           Không tán thành                           Không có ý kiến      

           

3. Nội dung biểu quyết số 03: Báo cáo của Ban kiểm soát. 

 

                             Tán thành                           Không tán thành                            Không có ý kiến      

 

4. Nội dung biểu quyết số 04:  Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. 

 

                              Tán thành                            Không tán thành                             Không có ý kiến      

    

5. Nội dung biểu quyết số 05: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty. 

 

Tán thành                     Không tán thành                             Không có ý kiến   

 

6. Nội dung biểu quyết số 06: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty 

 

Tán thành                     Không tán thành                             Không có ý kiến   

 

7. Nội dung biểu quyết số 07: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty 

 

                               Tán thành                           Không tán thành                               Không có ý kiến      

 

8. Nội dung biểu quyết số 08: Tờ trình về việc phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2020. 

         

                  Tán thành                             Không tán thành                              Không có ý kiến      

   

9. Nội dung biểu quyết số 09: Tờ trình về Kế hoạch phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021. 

 

                                Tán thành                             Không tán thành                               Không có ý kiến      

 

10. Nội dung biểu quyết số 10: Tờ trình Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức 

năm 2021 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty 

trong năm. 

   Tán thành                        Không tán thành                             Không có ý kiến      

                        

11. Nội dung biểu quyết số 11: Báo cáo về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2020 và Tờ 

trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021. 

 

                    Tán thành                        Không tán thành                                Không có ý kiến       

 

12. Nội dung biểu quyết số 12: Tờ trình của Ban kiểm soát về lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2021.  

 

                                   Tán thành                          Không tán thành                         Không có ý kiến      

                                                                                                     Ngày 27 tháng 04 năm 2021 

                                                                                               CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

                                                                                                 (Ký, ghi rõ họ tên) 


