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THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING BALLOT 
 

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021/Annual General Meeting of Shareholders 2021 
Thời gian tổ chức/Date: 18/03/2022 

 

Cổ đông/Shareholder:                    ..................................................................................  

Số ĐKSH/Custodian Code:                    ..................................................................................  

Tổng số lượng cổ phần (sở hữu + ủy quyền): ..................................................... …………………….  

Number of shares (owned + authorized) 
 

STT 
No. 

Nội dung biểu quyết/Voting contents  
Tán 

thành/ 
For 

Không Tán 
thành/ 
Against 

Không có 
ý kiến/ 
Abstain 

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2021 
Report on the Company's performance in 2021 

 
 

  

2. Hoạt động và thù lao của HĐQT năm 2021 
Performance and remuneration of the BOD in 2021 

   

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 
Production and business plan for 2022 

   

4. 

Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong 
Ủy ban kiểm toán 
Report on the performance of Independent Board Members in 
the Audit Committee 

   

5. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã kiểm toán 
Audited consolidated financial statements FY 2021 

   

6. 
Phân phối lợi nhuận năm 2021 theo tờ trình của HĐQT 
Profit distribution in 2021 in accordance with the BOD's 
statement 

   

7. 

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 theo tờ trình 
của HĐQT 
Profit distribution plan 2022 in accordance with the BOD's 
statement 

   

8. Phê duyệt thù lao HĐQT năm 2022 là 7 tỷ đồng 
Approval of the BOD remuneration in 2022 to be VND 7 billion 

   

9. 

Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập BCTC năm 2022 
theo tờ trình của HĐQT 
Selection of an independent auditor for financial statements 
FY 2022 in accordance with the BOD's statement 

 
 

  

10. 

Mua bảo hiểm trách nhiệm nhà quản lý hàng năm theo 
tờ trình của HĐQT 
Annual purchase of Directors & Officers Liability Insurance in 
accordance with the BOD's statement 

   

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
  

 

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 


