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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2019 

 

Cổ đông/Đại điện cổ đông: ................................................................................................  

CMND/GPĐKKD số:  ............................. cấp ngày  ................. tại ...................................  

Điện thoại:  ........................................................................................................................  

Số cổ phần: ................................................  Mã số cổ đông: .............................................    

TT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Không 

có ý kiến 

1.  Thông qua Chương trình họp và Quy chế làm việc của Đại hội 

   

2.  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2018 và kế 

hoạch SXKD năm 2019 

   

3.  
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 

và kế hoạch hoạt động năm 2019  

   

4.  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018  
   

5.  Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (1) 
   

6.  
Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và 

soát xét Báo cáo tài chính năm 2019 (2) 

   

7.  
Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 

2018 (3) 

   

8.  
Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

năm 2018 và kế hoạch trả thù lao năm 2019 (4) 

   

9.  
Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng 

Giám đốc Công ty (5) 

   

10.  
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 

(6) 

   

11.  
Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của 

Công ty (6a) 

   

12.  Thông qua phương án phát hành trái phiếu (7) 
   

13.  Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi (8) 
   

14.  
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động và Quy chế 

nội bộ về Quản trị Công ty (9) 

   

15.  
Thông qua tờ trình bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty 

nhiệm kỳ 2015-2020 (10) 

   

16.  
Thông qua việc đầu tư mua cổ phần của Cổ đông Công ty 

cổ phần Thuận Đức Hưng Yên (11) 

   

         Cổ đông/Đại điện cổ đông 

                                                                                        (Ký, ghi rõ họ tên) 


