CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC HẬU GIANG
288 Bis Nguyễn Văn Cừ, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ
Điện thoại: 02923 891433; Fax: 02923 895209
Website: www.dhgpharma.com.vn

PHIẾU BẦU CỬ/ELECTION BALLOT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/Annual General Meeting of Shareholders 2020
Thời gian tổ chức/Time: 19/04/2021
Nội dung bầu cử: Bầu bổ sung thay thế thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)
Election content: Election of the Independent Board Member Term IV (2019 – 2023) as a replacement
Cổ đông/Shareholder:
........................................................................................
Số ĐKSH/Custodian Code:
........................................................................................
Tổng số lượng cổ phần (sở hữu + ủy quyền): .......................................................... …………………….
Number of shares (owned + authorized):

Tổng số lượng phiếu bầu/Number of votes:

.…………………….…………………….……………………
(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần * 1)
(Total number of votes = Number of shares* 1)

STT

Họ và tên

Đánh dấu (X) hoặc dấu (✓)

Số phiếu bầu cho ứng viên

No.

Full name

Marking (X) or (✓)

Number of votes for the candidate

1.

Nguyễn Thị Việt Thanh

Chỉ được chọn một trong hai phương pháp sau đây để bầu cử:
+ Cách 1: Chỉ đánh dấu (X) hoặc dấu (✓) vào ô bên trên để chọn ứng viên. Số phiếu bầu của ứng
viên được chọn là toàn bộ số phiếu bầu của cổ đông cho ứng viên.
+ Cách 2: Ghi trực tiếp số phiếu bầu cho ứng viên. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên không vượt quá
tổng sổ phiếu bầu được phép của cổ đông đó.
Ghi chú: Cổ đông chỉ lựa chọn một trong hai phương pháp để bầu cử. Nếu cổ đông thực hiện cả hai
phương pháp trên hoặc để trống thì phiếu bầu được xem là không hợp lệ. Trong trường hợp muốn
sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên nội dung đã ghi sai, ký tên ngay bên cạnh và thực hiện biểu
quyết lại theo 1 trong 2 cách đã hướng dẫn bên trên.
Only choose one of the two following methods:
+ Method 1: Only mark (X) or (✓) in the box above to select the candidate. The number of votes for the
selected candidate is all of the votes of shareholder.
+ Method 2: Directly write the number of votes. The total number of votes for the candidate does not exceed
the total number of votes cast by that shareholder.
Note: Shareholder only selects one out of two methods. If shareholder performs both methods or leaves the
votes blank, the votes will be considered invalid. In case of making modification, he/she must cross out the
written content, sign next to the crossed content and vote again by using one of the two above methods.

Cổ đông/người được ủy quyền/ Shareholder/proxy
(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign and write full name)

