
 

    CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN F.I.T 
Tầng 16, Tòa Center - Hapulico, số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội. 

Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh số: 0102182140  

    

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 đồng ý với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Đồng ý     

         

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT tại ĐHĐCĐ 2017 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác          

 

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017 của Tổng Giám 

đốc Công ty. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác          

 

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ 2017. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác          

 

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác          

 

5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

 

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

 

7. Thông qua Tờ trình phê chuẩn thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

 

8. Thông qua Tờ trình Thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

 

9. Thông qua Tờ trình Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Dũng Tâm được sở hữu đến 51% số cổ phần 

phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn F.I.T mà không phải làm thủ 

tục chào mua công khai. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

10. 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. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

11. Thông qua Tờ trình Gia hạn phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo Nghị 

quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016. 

Đồng ý         Không đồng ý         Ý kiến khác        

        

Ngày 15 tháng 04 năm 2017 

              Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền) 

            (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 


