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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

-------------*****------------ 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

Cổ đông (ông/bà):    
Người được ủy quyền:     

Số thứ tự cổ đông:     
 

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT: 
 

 

 

SỐ PHIẾU SỞ HỮU  …                     ĐƯỢC ỦY QUYỀN: … 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

-------------*****------------ 
 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG  

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

• Tên cổ đông:    
• Người được ủy quyền:  
• Số thứ tự cổ đông:  
• Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:  
• Tổng số phiếu biểu quyết:  

CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT: 

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và Kế hoạch hoạt động năm 
2019  của Hội đồng quản trị: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến                            

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 
2018 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019 của công ty: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến                            

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo công tác năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019 
của Ban kiểm soát: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến                            

4. Biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán và ủy quyền 
cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài 
chính của công ty năm 2019: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến          

5. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát năm 2019: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến                               

6. Biểu quyết thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội 
đồng quản trị: 
� Tán thành                 � Không tán thành                   �  Không có ý kiến                            
      

Ninh Bình, ngày  29 tháng 6 năm 2019    

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


