
 

 
 

(MẪU) 
 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2013 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
 

 
 

 Cổ đông : Nguyễn Văn A  
 Số ĐKSH : 012456789  
  

 
 
 
 

Số cổ phần sở hữu : 5.000 
  Tổng số phiếu biểu quyết : 5.000 

  
 
              

                         
                 MÃ SỐ: HCM 0001 

 
              



CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động năm 2013 của Hội đồng Quản trị 
 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 
 

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Tổng Giám đốc 
 Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 
 

Nội dung 3: Kế hoạch kinh doanh năm 2014 
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 4: Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2013 của Ban Kiểm soát  
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 5: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán  
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 6: Tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013  
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 7: Kế hoạch cổ tức năm 2014 
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 8: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 9: Lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2014  
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

Nội dung 10: Điều chỉnh tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài  
 Tán thành   Không tán thành    Không có ý kiến  
 

TP,Hồ Chí Minh, Ngày 17 tháng 04 năm 2014  

Cổ đông 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

            
 
 
Ghi chú:                              
- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu “√” vào ô thích hợp. 

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên. 

- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào  

       hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.     


