
Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ 

Đại Dương tổ chức ngày 22/5/2020 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ ĐẠI DƯƠNG 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

(Tổ chức ngày 22/05/2020) 

(MẪU) PHIẾU BIỂU QUYẾT 

/ MÃ CỔ ĐÔNG (THAM DỰ) 

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông 

1. Tên cổ đông/Người đại diện pháp luật/Người được ủy quyền: {HO_TEN_CO_DONG_UYQUYEN} 

2. Số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: {TONG_CP} cổ phần  

3. Số phiếu biểu quyết: {TONG_CP} phiếu    

II. Kết quả biểu quyết: 

         

Nội dung biểu quyết Phiếu không hợp 

lệ (Nội dung 

dành cho ban 

kiểm phiếu) 

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến     

 

2. Các nội dung thuộc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 

2019; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

3. Các nội dung thuộc Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 

2020; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

4. Các nội dung thuộc Tờ trình về việc thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT, BKS 

năm 2019 và phương án thù lao cho HĐQT, BKS năm 2020; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

5. Các nội dung thuộc Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2019; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

6. Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

7. Quy chế bầu cử Thành viên độc lập HĐQT. 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Ngày 22 tháng 05 năm 2020 

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền 

         (Ký và ghi rõ họ tên) 
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