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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  Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 

2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020; 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến     

 

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động của từng 

thành viên HĐQT năm 2019; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

4. Nội dung thay đổi tên Công ty, sửa đổi Điều 2 Điều lệ tương ứng với nội dung thay 

đổi tên Công ty được thông qua;  

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

5. Nội dung thay đổi trụ sở Công ty, sửa đổi Điều 2 Điều lệ tương ứng với nội dung 

thay đổi trụ sở được thông qua; 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

6. Các nội dung thuộc Tờ trình v/v tăng số lượng Thành viên độc lập HĐQT và bầu bổ 

sung 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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