
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG 

------------ 
 

MẪU THẺ BIỂU QUYẾT 
 

Họ và tên cổ đông:  

Mã số cổ đông:  

Số cổ phần sở hữu:  
 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: 

    Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết (tích vào đây)  □ 

 

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị  

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2018 

  □  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty và hoạt động của 

Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc năm 2017 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

5. Thông qua phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

6. Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2017 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

7. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

8. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Công ty 

□  Tán thành   □  Không tán thành               □  Không có ý kiến 

Phần chữ ký xác nhận của cổ đông 

(Hoặc người đại diện theo ủy quyền) 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 


