
 

 

Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn - Quốc lộ 30, phường 11, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

T. +84 2838 364 849   |   F. +84 2838 365 090   |   E. info@vinhhoan.com   |   W. vinhhoan.com 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN VĨNH HOÀN 

Tên cổ đông/đại diện được ủy quyền: «hoten» 

Mã số cổ đông: «cd» 

Số lượng cổ phần sở hữu và (hoặc) được ủy quyền: «cophan» cổ phần 

 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT  

(Đánh dấu X vào 1 trong 3 lựa chọn) 

STT Nội dung Đồng 

ý 

Không 

đồng ý 

Không 

có ý 

kiến 

1 Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 

2021 

  
 

2 Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch kinh 

doanh năm 2022 

   

3 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán    

4 Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2021    

5 Tờ trình thông qua việc bầu cử, thông qua số lượng 

thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2026 

  
 

6 Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử  thành viên HĐQT  
 

  
 

7 Tờ trình danh sách ứng cử / đề cử  thành viên BKS 
 

  
 

8 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 
 

  
 

9 Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022    

10 Tờ trình thù lao của HĐQT và BKS    

11 Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 

độc lập cho năm tài chính 2022 

   

12 Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu 

ESOP cho cán bộ công nhân viên 

   

 

Vui lòng tham khảo Phụ lục đính kèm theo đường link sau: http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/  

TPHCM, ngày 20 tháng 04 năm 2022 
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

        (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

http://www.vinhhoan.com/shareholders-meetings/
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Ghi chú: 

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 

của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn. 

- Cổ đông/đại diện được ủy quyền vui lòng chỉ chọn 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết (Đồng ý, 

Không đồng ý, Không có ý kiến) đối với mỗi nội dung biểu quyết; nội dung không có hoặc có 

nhiều hơn một lựa chọn được đánh dấu bị coi là nội dung không hợp lệ. 

- Phiếu lấy ý kiến biểu quyết hợp lệ phải thỏa mãn tất cả các điều kiện sau: 

• Phiếu do Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn phát hành (theo mẫu do Công ty Cổ phần Vĩnh 

Hoàn quy định và có dấu treo của Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn trên phiếu); 

• Phiếu có chữ ký của cổ đông/đại diện được ủy quyền hợp lệ; 

• Phiếu không được tẩy xóa, cạo sửa nội dung biểu quyết;  

• Phiếu không ghi thêm nội dung ngoài các nội dung biểu quyết do ĐHĐCĐ đưa ra. 

- Phiếu được phát ra nhưng không gửi về cho Ban Kiểm phiếu được xem là Phiếu trắng. 

Phiếu trắng được coi là phiếu lựa chọn “Không có ý kiến” đối với tất cả các nội dung biểu 

quyết. 

 

 


