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-----------------------------------------------------------------

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
V/v Thông qua các Báo cáo & Tờ trình của Đại hội đồng cổ đông năm 2020

-----------I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:
Họ và tên cổ đông:
Mã số: /HP
Quốc tịch:
Số CMND/CCCD/Passport:
Cấp ngày:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu đến hết ngày 20/3/2020 là: cổ phần.
Trong đó: Số CP sở hữu là:
cổ phần. Số CP đại diện sở hữu:
cổ phần.
6. Số cổ phần biểu quyết là:
cổ phần.
II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:
Căn cứ vào Tài liệu Báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty về việc
lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Xin được biểu quyết các vấn đề như sau:
1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019 - Số 06/BC-HĐQT ngày 02/3/2020.
1.
2.
3.
4.
5.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 - Phương hướng &
nhiệm vụ năm 2020 - Số 08/BC-HĐQT ngày 02/3/2020.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến
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5. Thông qua các tờ trình:
a. Mức trích thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2020.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

c. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho niên độ tài chính năm 2020.







Đồng ý

Không đồng ý

Không ý kiến

III. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG CHO CÁC BÁO CÁO & CÁC TỜ TRÌNH:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

TP. HCM, ngày
tháng năm 2020.
CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ và tên)

CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:
1. Quý Cổ đông biểu quyết cho tất cả các mục nhỏ của phần II, bằng cách đánh dấu (X) vào một trong ba ô
vuông biểu quyết và ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.
2. Phiếu lấy ý kiên biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết theo mẫu và có đóng dấu của Công ty cổ phần thủy tinh Hưng Phú;
- Đánh dấu chọn một trong ba ô biểu quyết;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Cổ đông;
- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về Công ty theo địa chỉ trên
trước 16 giờ 30 ngày 17/3/2020.
3. Phiếu lấy ý kiến biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo quy định của Phiếu lấy ý kiến biểu quyết
hợp lệ.
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