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THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING BALLOT
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020/Annual General Meeting of Shareholders 2020
Thời gian tổ chức/Time: 19/04/2021
Cổ đông/Shareholder:
Số ĐKSH/Custodian Code:

..................................................................................
..................................................................................

Tổng số lượng cổ phần (sở hữu + ủy quyền): ..................................................... …………………….
Number of shares (owned + authorized)

STT
No.

1.
2.
3.

Nội dung biểu quyết/Voting contents

Tán
thành/

Không Tán
thành/

Không có
ý kiến/

For

Against

Abstain

Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020
Report on the Company's performance in 2020

Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2020
Performance and remuneration of the BOD in 2020

Định hướng chiến lược 2021 – 2025 và kế hoạch kinh
doanh năm 2021
Strategic orientation 2021 – 2025 and business plan 2021

4.
5.
6.
7.

Báo cáo của Tiểu ban kiểm toán năm 2020
Report of Audit Committee 2020

Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán
Audited consolidated financial statements FY 2020

Phân phối lợi nhuận năm 2020
Profit distribution 2020

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021
Profit distribution plan 2021

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2021
8.
9.

Selection of an independent auditor for financial statements
FY 2021

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Supplements and amendments to the Company’s Charter

Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị
10

Supplements and amendments to the Internal Regulation on
Corporate Governance

Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
11
12

Supplements and amendments to the Operational Regulation
of the Board of Directors

Thông qua việc từ nhiệm của ông Phan Minh Tiên
Approving the resignation of Mr. Phan Minh Tien

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

* Đối với mỗi nội dung biểu quyết, chỉ chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết bằng cách đánh dấu (X)
hoặc dấu (✓). Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải gạch bỏ đè ngang lên cột đã đánh dấu, ký tên ngay bên
cạnh chỗ đã gạch bỏ và đánh dấu lại ở cột còn lại.
* For each voting content, choose only one (01) out of the three (03) voting status by marking (X) or (✓). In case of making
modification, must cross out the marked column, sign next to the crossed content and mark into the remaining columns.

