
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------------------------                                   

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN BVSC NĂM 2019 

 

CỔ ĐÔNG: .............. 

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: ............... 

SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU: ................. CỔ PHẦN 
 

Nội dung cần biểu quyết 

Biểu quyết 

Tán 

thành 

Không tán 

thành 

Không 

có ý kiến 

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2018, 

định hướng năm 2019 
   

2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình kinh 

doanh năm 2018 và Kế hoạch kinh doanh năm 2019 
   

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát giữa hai kỳ 

ĐHĐCĐ thường niên 2018-2919 
   

4. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán    

5. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch 

sử dụng lợi nhuận năm 2019 
   

6. Phương án chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký 

công ty và Người phụ trách quản trị công ty năm 2018 và 

kế hoạch thù lao năm 2019 

   

7. Thông qua Điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ 10 
   

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
   

9. Các nội dung khác (nếu có) 
   

Hà Nội ngày    tháng    năm 2019                                                                                                 

(Cổ đông ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

Họ và tên: ____________________ 

 

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông đọc kỹ Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ để tham gia bỏ Phiếu biểu quyết, Ban Tổ 

chức đặc biệt lưu ý: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc V vào ô trống để lựa chọn, các ký tự khác đều không hợp 

lệ. 

- Phiếu biểu quyết không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông là không hợp lệ. 

- Cổ đông chỉ được lựa chọn 1 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung. 

- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn thì có thể liên hệ với Trưởng Ban 

kiểm phiếu để đổi lại phiếu với điều kiện chưa bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. 

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 20/06/2019. 

DỰ THẢO 


