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PHIẾU BIỂU QUYẾT 
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

 

MÃ CỔ ĐÔNG: ……………………………………………………………… SỐ CỔ PHẦN SỬ HỮU: ……………………………………… 

TÊN CỔ ĐÔNG: ……………………………………………………………... SỐ CP ĐƯỢC ỦY QUYỀN: …………………………………... 

TỔNG SỐ CP BIỂU QUYẾT: ………………………………………………..    

 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
MÃ 

ND 

TÁN 

THÀNH 

KHÔNG 

TÁN 

THÀNH 

KHÔNG 

CÓ Ý 

KIẾN 

Thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD 

năm 2018. 
ND1    

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 

hoạt động năm 2018 của HĐQT. 
ND2    

Thông qua báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch 

hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát. 
ND3    

Thông qua báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán. ND4    

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 

năm 2017. 
ND5    

Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và dự toán thù lao 

HĐQT, BKS năm 2018. 
ND6    

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ. ND7    

Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty ND8    

Nhất trí ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc 

thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 
ND9    

Thông qua thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức công ty ND10    

Cổ đông/Người được ủy quyền xác nhận 

Ghi chú: 

 Số cổ phần sở hữu là số cổ phần hiện có của cổ đông theo danh sách chốt ngày 10/04/2018. 

 Số cổ phần được ủy quyền là số cổ phần do cổ đông khác có trong danh sách chốt ngày 10/04/2018 

ủy quyền. 

 Người được ủy quyền phải gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ. 


