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PHIẾU BIỂU QUYẾT  

Họ và tên cổ đông/người được ủy quyền: ……...……………………………………………… 

Mã số cổ đông: ….………………………………………………………………………………… 

Số cổ phần sở hữu/đại diện: ...…………………………………………………………………... 
 

Nội dung biểu quyết  
Đánh dấu (X) vào các nội dung tương ứng dưới đây: 

                     Đồng ý           Không đồng ý       Ý kiến khác 
1) Thông qua kết quả SXKD năm 2020 
      và kế hoạch SXKD năm 2021 
2)  Thông qua quyết toán thù lao thành  

viên HĐQT, BKS năm 2020. 
3)  Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT 
       BKS và lương Giám đốc năm 2021. 
4) Thông qua phương án phân phối 
       lợi nhuận và trả cổ tức năm 2020. 
5)  Thông qua trích LNST 2020 & KH  trích 
       LNST 2021 thưởng cho HĐQT và BĐH. 
6) Thông qua phương án phát hành  
      cổ phiếu cho CBCNV. 
7)  Thông qua phương án phát hành 

          cổ phiếu riêng lẻ. 
8) Thông qua ủy quyền cho người 
       đại diện theo Pháp luật ký các  
       hợp đồng với DIC Corp (Công ty mẹ). 
9)  Thông qua bổ nhiệm Giám đốc 
       điều hành.  
10) Thông qua BCTC kiểm toán năm 2020. 
11) Quy chế nội bộ về quản trị công ty. 
12)  Thông qua sửa đổi điều lệ công ty. 
13) Thông qua kết quả bầu bổ sung  
        Thành viên HĐQT. 
14) Thông qua báo cáo hoạt động của BKS  
        năm 2020 và PH nhiệm vụ 2021. 
15) Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán  
        báo cáo tài chính năm 2021.   

     Nội dung ý kiến khác:.....……….…………………….……………………………............................. 

   ………………………………………………………………………………..…………………………………….. 

                                                   (Cổ đông ký và ghi rõ họ tên) 

 
        

 


