MẪU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG SÀI GÒN

THẺ BIỂU QUYẾT
Tên cổ đông:...
Mã số tham dự: …
Số lượng cổ phần tham dự: ... cổ phần
Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 của Công ty cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn, Tôi/ Chúng tôi có ý kiến
biểu quyết từng vấn đề như sau:
STT

Nội dung biểu quyết

Tán thành

Không
Tán thành

Không ý
kiến

1

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh
doanh năm 2020, phương hướng và giải pháp thực hiện
kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021







2

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị
(HĐQT) năm 2020







3

Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS)
năm 2020







4

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và
hoạt động







5

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm
toán







6

Thông qua Tờ trình về việc thực hiện phân chia lợi
nhuận năm 2020







7

Thông qua Tờ trình về việc kế hoạch phân phối lợi
nhuận năm 2021







8

Tờ trình thông qua chế độ thù lao của thành viên
HĐQT, thành viên BKS năm 2021







9

Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán cho
năm tài chính 2021







STT

Nội dung biểu quyết

Tán thành

Không
Tán thành

Không ý
kiến

10

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT,
thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành
viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026







Hướng dẫn:
- Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong ba ý kiến: Tán thành, Không Tán thành,
Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.
Ngày 05 tháng 05 năm 2021
CỔ ĐÔNG / ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

