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ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 
ANNUAL GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 2021 

THẺ BIỂU QUYẾT/VOTING CARD 

Mã cổ đông/Shareholder’s Code : 0000 
Tên cổ đông/Name of shareholder : Nguyễn Văn A 

Số phiếu biểu quyết /Amount of voting shares : 123456 
 

TT 
No. 

Nội dung biểu quyết 
Agenda 

Tán 
thành 
Agree 

Không 
tán 

thành 
Disagree 

Không có  
ý kiến 

Abstention 

1 Danh sách Ban kiểm phiếu/ Members of checking voting Board;    
2 Nội qui Đại hội/ GSM Regulation;    
3 Chương trình Đại hội/ GSM Agenda;    

4 
Báo cáo kết quả hoạt động của Công ty năm 2020 và Kế hoạch năm 2021/ 
Report on performance of Company in 2020 & Target for 2021; 

   

5 Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2020/ Report of the BOD in 2020;    
6 Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán/ Audited financial statement in 2020;    

7 
Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2020/ Report on operation of 
Audit Committee in 2020; 

   

8 

Báo cáo kết quả thực hiện thanh toán cổ tức bằng cổ phiếu 2019 và Điều chỉnh 
phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021/ 
Report on result of dividend payment by shares in 2019; Adjustment of 2020 
profit distribution and 2021 profit distribution plan;; 

   

9 
Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, thu nhập Ban giám đốc năm 2020/ Report on 
payment of compensation for BOD, wages of Management Board in the year 2020; 

   

10 Kế hoạch thù lao HĐQT năm 2021/ Plan on compensation of BOD in 2021;    

11 
Thể lệ bầu cử thành viên HĐQT (2021 – 2026)/ Regulations on electing 
members of BOD (2021 – 2026); 

   

12 
Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021/ Selection of  
independent auditors for financial statements in 2021; 

   

13 
Tăng vốn điều lệ do thưởng cổ phiếu năm 2020/ Increase of charter capital due 
to issuance of bonus share in 2020; 

   

14 Sửa đổi Điều lệ Công ty/Amendment of Company’s Charter     

15 
Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty/Amendment of Corporate 
governance regulations of Company 

   

16 
Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị/Amendment of regulations 
on operation of BOD; 

   

17 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 02/ GSM’s Resolutions no. 2;    
18 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 03/ GSM’s Resolutions no. 3;    

19 Thông qua Nghị quyết Đại hội số 04/ GSM’s Resolutions no. 4;    

20 Thông qua Biên bản Đại hội/ GSM Minutes    
 

 
 

 

 

Chữ ký của cổ đông hoặc  
đại diện cổ đông 

Signature of shareholder or agent 


