
CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH GIÁO DỤC TẠI TP.HCM 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ SỐ: ...... 

 

Họ và tên Cổ đông/Người được ủy quyền:................................................. 

Số lượng cổ phần sở hữu:...............................................................cổ phần. 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:...................................................cổ phần. 

Tổng số lượng cổ phần đại diện:..................................................cổ phần. 

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

NỘI DUNG 
Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Không 

ý kiến 

Nội dung 01: Thông qua báo cáo kết quả SX-KD năm 2019. □ □ □ 

Nội dung 02: Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019. □ □ □ 

Nội dung 03: Thông qua báo cáo tài chính và kết quả kiểm toán năm 

2019. □ □ □ 

Nội dung 04: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2019. □ □ □ 

Nội dung 05: Thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2019. □ □ □ 

Nội dung 06: Thông qua Phương hướng hoạt động của HĐQT và chỉ 

tiêu kế hoạch SX-KD năm 2020. □ □ □ 

Nội dung 07: Thông qua tờ trình bổ sung ngành, nghề đăng kí kinh 

doanh. □ □ □ 

Nội dung 08: Thông qua việc cho phép cổ đông lớn là ông Ngô Trọng 

Vinh tăng sở hữu cổ phần lên trên 51% không cần chào mua công khai. □ □ □ 

Nội dung 09: Thông qua việc chọn Công ty TNHH Kế toán và Kiểm 

toán AAC thực hiện công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của 

Công ty. 
□ □ □ 

Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn MỘT trong các phương án: Đồng ý, 

Không đồng ý, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết. 

Ngày...........tháng............năm........... 

                                                                                                                CỔ ĐÔNG 

                                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 


