
KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI AN BÌNH 

 
 Biên Hoà, ngày 15 tháng 4 năm 2020. 

 
PHIẾU BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG 

(Tại Kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020) 
 

(Phiếu biểu quyết số 1) 
  

 

Họ tên Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông 

Số CMND/CCCD/Giấy ĐKDN :  

Số thứ tự :  

Số cổ phần sở hữu/ đại diện sở hữu:  cổ phần 

 

Chữ ký 
Cổ đông/ Người đại diện Cổ đông 

Nội dung biểu quyết Đồng ý Không 
đồng ý 

Không ý 
kiến 

1. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu     

2. Thông qua Quy chế làm việc    

3. Thông qua chương trình họp     
4. Thông qua báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt 

động sản xuất kinh doanh năm 2019 và báo cáo tài 
chính đã được kiểm toán năm 2019 

   

5. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm 
soát tình hình hoạt động SXKD năm 2019    

6. Thông qua kết quả SXKD và phương án phân phối 
lợi nhuận năm 2019     

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để 
thực hiện báo cáo tài chính năm 2020    

8. Thông qua kế hoạch SXKD và kế hoạch phân phối 
lợi nhuận năm 2020    

9. Thông qua quyết toán thù lao năm 2019 và kế 
hoạch năm 2020    

10. Thông qua việc Trưởng Ban Kiểm soát làm việc 
không chuyên trách tại Công ty    

11. Thông qua đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ 
thống giao dịch Upcom     

12. Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty     
 

Lưu ý : 
-   Cổ đông chỉ được lựa chọn 01 phương án biểu quyết cho mỗi nội dung; 
-   Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô lựa chọn; 
-  Trường hợp cổ đông thay đổi ý kiến thì khoanh tròn ô đã lựa chọn  và đánh dấu (X) vào ô 
lựa chọn mới ; 
-   Trường hợp cổ đông chọn lại ô đã được khoanh tròn thì tô đen ô khoanh tròn đó .   
  


