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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    

Kết quả biểu quyết: Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty 

         

Biểu quyết từng nội dung, cụ thể như sau: 

Nội dung biểu quyết Phiếu không hợp 

lệ (Nội dung 

dành cho ban 

kiểm phiếu) 

Nội dung 1:  Sửa đổi, bổ sung Phần Mở đầu Điều lệ (thông tin chung) (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến     

 

Nội dung 2: Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Điều lệ: Định nghĩa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 3:  Sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ: Mục tiêu hoạt động của Công ty (Nội dung cụ 

thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 4: Sửa đổi, bổ sung Điều 5 Điều lệ: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập (Nội 

dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 5: Sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ: Chứng nhận cổ phiếu (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 6: Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Điều lệ: Chuyển nhượng cổ phần (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 7: Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Điều lệ: Thu hồi cổ phần (Nội dung cụ thể tại Tờ trình 

v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 8: Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Điều lệ: Cơ cấu tổ chức quản lý (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   
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Nội dung 9: Sửa đổi, bổ sung Điều 11 Điều lệ: Quyền của cổ đông phổ thông (Nội dung cụ 

thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 10: Sửa đổi, bổ sung Điều 12 Điều lệ: Nghĩa vụ của cổ đông (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 11: Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Điều lệ: Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 12: Sửa đổi, bổ sung Điều 14 Điều lệ: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ 

đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 13: Sửa đổi, bổ sung Điều 15 Điều lệ: Các đại diện được ủy quyền (Nội dung cụ 

thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 14: Sửa đổi, bổ sung Điều 16 Điều lệ: Thay đổi các quyền (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 15: Sửa đổi, bổ sung Điều 17 Điều lệ: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương 

trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công ty)  

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 16: Sửa đổi, bổ sung Điều 18 Điều lệ: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ 

đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 17: Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại 

hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 18: Sửa đổi, bổ sung Điều 20 Điều lệ: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ 

đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 19: Sửa đổi, bổ sung Điều 21 Điều lệ: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông 

bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 20: Sửa đổi, bổ sung Điều 22 Điều lệ: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông (Nội 

dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   
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Nội dung 21: Bổ sung Điều 23 Điều lệ: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông 

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 22: Bổ sung Điều 24 Điều lệ: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng 

quản trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 23:  Sửa đổi, bổ sung Điều 25 Điều lệ: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản 

trị (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 24: Sửa đổi, bổ sung Điều 26 Điều lệ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.  

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 25: Sửa đổi, bổ sung Điều 27 Điều lệ: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Nội 

dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 26: Sửa đổi, bổ sung Điều 28 Điều lệ: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị (Nội 

dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 27: Bổ sung, bổ sung Điều 29 Điều lệ: Tổ chức bộ máy quản lý (Nội dung cụ thể 

tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 28: Sửa đổi, bổ sung Điều 30 Điều lệ: Cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể tại Tờ trình 

v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 29: Sửa đổi, bổ sung Điều 31 Điều lệ: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền 

hạn của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, 

bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 30: Sửa đổi, bổ sung Điều 32 Điều lệ: Thư ký Công ty (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 31: Sửa đổi, bổ sung Điều 33 Điều lệ: Trách nhiệm cẩn trọng của thành viên Hội 

đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý (Nội dung cụ thể 

tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 32: Sửa đổi, bổ sung Điều 34 Điều lệ: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung 

đột về quyền lợi (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   
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Nội dung 33: Sửa đổi, bổ sung Điều 35 Điều lệ: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường (Nội 

dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 34: Sửa đổi, bổ sung Điều 36 Điều lệ: Thành viên Ban soát viên (Nội dung cụ thể 

tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 35: Sửa đổi, bổ sung Điều 37 Điều lệ: Ban kiểm soát (Nội dung cụ thể tại Tờ trình 

v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 36:  Sửa đổi, bổ sung Điều 38 Điều lệ: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ (Nội dung 

cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 37: Sửa đổi, bổ sung Điều 39 Điều lệ: Công nhân viên và công đoàn (Nội dung cụ 

thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 38: Sửa đổi, bổ sung Điều 40 Điều lệ: Cổ tức (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa 

đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 39: Sửa đổi, bổ sung Điều 42 Điều lệ: Tài khoản ngân hàng (Nội dung cụ thể tại 

Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 40: Sửa đổi, bổ sung Điều 44 Điều lệ: Năm tài khóa (Nội dung cụ thể tại Tờ trình 

v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 41: Sửa đổi, bổ sung Điều 46 Điều lệ: Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý  

(Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 42: Sửa đổi, bổ sung Điều 48 Điều lệ: Kiểm toán (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 43: Sửa đổi, bổ sung Điều 49 Điều lệ: Con dấu (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 44: Sửa đổi, bổ sung Điều 50 Điều lệ: Chấm dứt hoạt động (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 45: Bãi bỏ Điều 51 Điều lệ: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản 

trị và cổ đông (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 
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Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

Nội dung 46: Sửa đổi, bổ sung Điều 52 Điều lệ: Gia hạn hoạt động  (Nội dung cụ thể tại Tờ 

trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 47: Sửa đổi, bổ sung Điều 56 Điều lệ: Ngày hiệu lực (Nội dung cụ thể tại Tờ trình 

v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

Tán thành    Không tán thành   Không có ý kiến   

 

Nội dung 48: Sửa đổi, bổ sung Điều 57 Điều lệ: Chữ ký của người đại diện theo pháp luật 

của Công ty. (Nội dung cụ thể tại Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty) 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


