
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

  

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN : {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN} 

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT           : {TONG_CP} CỔ PHẦN 

Sở hữu    : {SOHUU_CP} CỔ PHẦN 

Đại diện    : {UYQUYEN_CP} CỔ PHẦN  

TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT                           : {TONG_CP} 

CỔ ĐÔNG/SỐ CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN                 : {HO_TEN_CO_DONG_THAM_DU} 

MÃ SỐ BIỂU QUYẾT: 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Họ và tên cổ đông/ đại diện ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_THAM_DU_PBQ}  

Số CMND/ĐKKD: {IDCODE_CO_DONG_THAM_DU} 

Mã số cổ đông:   {Mã vạch} 

Số lượng cổ phần {TONG_CP} cổ phần trong đó sở hữu {SOHUU_CP} cổ phần, đại diện 

{UYQUYEN_CP} cổ phần 

Tổng số phiếu biểu quyết tương ứng: {QUYEN_HDQT} 

 

STT Họ và tên ứng viên HĐQT Số phiếu biểu quyết 

1 Kiều Hữu Hoàn  

   

                    Tổng cộng  

 

Theo điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, nguyên tắc bầu cử thực hiện 

theo phương thức bầu dồn phiếu. Số phiếu biểu quyết của cổ đông 

bằng số cổ phần hiện tại cổ đông đang sở hữu và đại diện nhân với số 

thành viên được bầu vào HĐQT.  

Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng viên bằng cách ghi số phiếu biểu 

quyết của mình cho từng ứng viên mình chọn sao cho tổng cộng số 

phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc 

nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn 

hết số phiếu cho 01 ứng viên hoặc chia ra cho một số ứng viên. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019 

Cổ đông/ Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

………………………………. 

 

 

1. Phiếu bầu thành viên BKS này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T. 

2. Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây: 

- Phiếu do Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T phát hành và có dấu treo của Công ty. 

- Tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông 

- Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp ký và ghi rõ họ tên. 

3. Cổ đông khi nhận phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông. Trường hợp có sai sót xin vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được cấp 

lại 
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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 
 

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN} 

Tổng số cổ phần: {TONG_CP} cổ phần  trong đó sở hữu: {SOHUU_CP} cổ phần    đại diện: 

{UYQUYEN_CP} cổ phần 

Tổng số phiếu biểu quyết : {TONG_CP}   

 Cổ đông/số cổ đông ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_THAM_DU} 

 

Cổ đông tán thành với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Tán thành     
         

 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông thường niên 2019 

Tán thành           Không tán thành         Không có ý kiến          

 

2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh 2018 và kế 

hoạch kinh doanh 2019 

Tán thành           Không tán thành         Không có ý kiến          

 

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Công ty năm 2018 và phương 

hướng hoạt động năm 2019   

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

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

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

5. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán 2019    

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến             

  

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2019    

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

7. Thông qua Tờ trình phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát   

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

8. Thông qua Tờ trình Thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch  

phát sinh doanh thu với những bên có liên quan   

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              
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9. Thông qua Tờ trình Ủy quyền HĐQT quyết định các khoản đầu tư, mua bán tài sản có giá 

trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty    

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

10. Thông qua Tờ trình Thông qua việc thành lập Tiểu ban đầu tư trực thuộc Hội đồng quản 

trị 

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

11. Thông qua Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm và Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản 

trị 

Tán thành              Không tán thành            Không có ý kiến              

 

        

                                                                                                             

            Ngày 26 tháng 4 năm 2019 

 Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền) 

       (Ký và ghi rõ họ tên)   

 

 
 




