
Số phiếu/No .:

Họ và tên/ Name :

 Số đăng ký sở hữu/

 Depository Registration 

 no:

Tổng số phiếu biểu quyết/

No. of shares:

Phiếu/  

Shares

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

  3. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội

       Approve on report of Audit Committee in GSM

  4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

       Approve on distribution of profit in 2020:

  5. Thông qua kế hoạch kinh doanh 2021

       Approve on business plan for 2021

  6. Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu quỹ đã mua trước ngày 01/01/2021 và ủy quyền cho HĐQT quyết định nội dung chi tiết của từng 

phương án, sử dụng một hoặc phối kết hợp các phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt nhằm đảm bảo quyền lợi cao nhất cho cổ đông 

và công ty

      Approve settlement plan of the treasury shares bought before 01st Jan 2021, and authorize to BOD to decide on the details of each plan, 

choose one option or mix of the options approved by ASM to ensure the highest benefit for shareholders and Company

  7. Thông qua phương án mua lại cổ phiếu và ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề, thủ tục liên quan trong phạm vi chủ 

trương đã được ĐHĐCĐ thông qua cho đến khi giao dịch được hoàn tất

      Approve plan on repurchasing shares, and authorize to BOD to decide and execute all the related issues, process within the principle approved 

by ASM until the completion of transaction

  8. Thông qua đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của bà Lê Thị Thu Hiền

      Approve the resignation of BOD member – Ms. Le Thi Thu Hien

  11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

      Approve the Operation Regulation of Board of Directors

  9. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

      Approve the amendment of Company Charter

  10. Thông qua Quy chế nội bộ mới về Quản trị Công ty

      Approve the new Internal Regulation on Corporate Governance

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021

GENERAL SHAREHOLDERS MEETING 23/04/2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT

VOTING CARD

  2. Thông qua báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội

       Approve on report of Board of Directors in GSM

  1. Thông qua báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Ernst & Young Việt 

      Nam 

      Approve on Separated financial statements and Consolidated financial statements of 2020 audited by Ernst & Young Vietnam Co.,

     Ltd.



        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

        (1) Đồng ý/Agree           (2) Không đồng ý/ Disagree (3) Không có ý kiến/No idea

  12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

      Approve the Operation Regulation of Audit Committee

Cổ đông/ Shareholder

                                          (ký, ghi rõ họ tên/ Signature, fullname)

Ngày 23 tháng 04 năm 2021

  13. Thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập cho hoạt động kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và Ủy Quyền Hội đồng 

      quản trị, Ban Giám đốc trên cơ sở đó lựa chọn công ty đảm bảo chất lượng dịch vụ, giá cả cạnh tranh.

       Approve on  list of independent auditing companies for Financial Statements 2021 and authorize the Board of 

      Directors, the Management to choose the most suitable one with competitive price and good quality

  14. Thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị độc lập và Ban kiểm soát năm 2021

        Approve on basic remuneration paid for independent Board of Directors and Audit Committee members in 2021


