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PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: C21.000001
Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A
Số lượng cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: 200 cổ phần
Tổng số lượng cổ phần đại diện: 1.200 cổ phần
(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)
Tán
thành

NỘI DUNG

Không
tán
thành

Nội dung 1: Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất đã kiểm toán
năm 2017
Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017
Nôi dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017
Nội dung 4: Kế hoạch hoạt động năm 2018, chỉ tiêu kế hoạch kinh
doanh 2018
Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017, tỷ lệ
chia cổ tức năm 2017 và dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2018
Nội dung 6: Việc ủy quyền cho HĐQT và BKS chọn đơn vị kiểm toán
độc lập thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2018
Nội dung 7: Chế độ lương cho Ban TGĐ; thù lao, thưởng cho HĐQT,
Ban kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch lương, thù lao, thưởng năm 2018
Nội dung 8: Việc chi Quỹ đối ngoại (Quỹ hỗ trợ xã hội) năm 2017 và kế
hoạch năm 2018
Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
Nội dung 11: Phương án sử dụng cổ phiếu quỹ phát hành CP riêng lẻ
cho nhà đầu tư
Hướng dẫn:
Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong
các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không
ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 21 tháng 4 năm 2018
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Không
ý kiến

