
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ TỔNG HỢP VÀ PHÂN BÓN HÓA SINH 

THẺ BIỂU QUYẾT 

Mã số tham dự: 

Tên cổ đông: 

Số lượng cổ phần tham dự:            cổ phần 

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 

2019 của Công ty Cổ phần Vật tư tổng hợp và Phân bón Hóa Sinh, Tôi/ Chúng tôi có ý kiến biểu 

quyết từng vấn đề như sau: 

STT Nội dung biểu quyết Đồng ý 
Không 

đồng ý 

Không ý 

kiến 

Đánh dấu ở trên cùng nếu biểu quyết tất cả nội dung    

1 
Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 
   

2 
Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 

năm 2018 
   

3 
Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 

2018 
   

4 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018    

5 
Thông qua Tờ trình về chế độ thù lao của thành viên 

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 
   

6 
Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo 

tài chính cho năm 2019 
   

7 Thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty    

8 
Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức 

vụ Tổng Giám đốc điều hành 
   

Hướng dẫn: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý, Không ý 

kiến cho từng nội dung biểu quyết. 

 Ngày 12 tháng 04 năm 2019 

CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

 (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

MẪU 




