CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ CỔ ĐÔNG:……………
Họ và tên cổ đông: _____________________________________________________________________
Số ĐKSH (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD) ___________________________________________
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có): _________________________ Mã đại biểu: ______________
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu: ________________________________________________________
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: _____________________________________________________

Nội dung

Đồng ý

Không
đồng ý

Không có
ý kiến

1. Thông qua Quy chế Quản trị công ty
2. Thông qua việc xác nhận lại tài sản, công nợ, vốn góp Chủ sở hữu
và đăng ký lại vốn điều lệ Công ty
3. Thông qua việc sửa đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh
4. Thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung
5. Thông qua ủy quyền cho HĐQT:

5.1.

Quyết định ngân sách, chi phí thực hiện và lựa chọn
đơn vị kiểm toán phù hợp với quy địnhLựa chọn đơn vị
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 theo quy định
Pháp luật

5.2.

Triển khai thực hiện các nội dung cụ thể để hoàn thiện
việc ghi nhận lại các giá trị tài sản, nợ phải trả, vốn góp
của Chủ sở hữu và đăng ký lại vốn điều lệ; thay đổi
ngành nghề kinh doanh với các cơ quan có thẩm quyền
theo quy định của Pháp luật

Lưu ý: Quý cổ đông biểu quyết bằng
cách lựa chọn MỘT trong các Phương
án: Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý
kiến cho từng nội dung biểu quyết

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
ĐẠI HỘI CỔ ĐỒNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019

PHIẾU BẦU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
MÃ CỔ ĐÔNG:……………
Họ và tên cổ đông: ___________________________________________ Mã đại biểu: ______________
Số ĐKSH (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD) _________________ _________________________
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có): _________________________ Mã đại biểu: ______________
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu: ________________________________________________________
Số phiếu bầu Thành viên HĐQT: _________________________________________________________
(số phiếu bầu = số cổ phần có quyền sở hữu x số lượng bầu cử)
I. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị:
STT
Họ và tên ứng viên
1
2
3
4
5
6
II. Bầu Thành viên Ban Kiểm soát:

Phiếu bầu

Số phiếu bầu Thành viên BKS: ___________________________________________________________
(số phiếu bầu = số cổ phần có quyền sở hữu x số lượng bầu cử)

STT
1
2
3
4

Họ và tên ứng viên

Phiếu bầu

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Cổ đông
(ký và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MAI LINH
______________________________

THẺ BIỂU QUYẾT
Họ và tên cổ đông: ……………………………………………………………………………………….
Số ĐKSH (CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy ĐKKD) ……………………………………………………..
Số lượng cổ phần có quyền sở hữu: ……………………………………………………………………..
Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết: ………………………………………………………………….
MÃ CỔ ĐÔNG/MÃ ĐẠI BIỂU

