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THẺ BIỂU QUYẾT

Họ và tên cổ đông: 
Mã số cổ đông :  

Số cổ phần sở hữu:    

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT :

Chọn đồng ý tất cả các nội dung biểu quyết

Thông qua nội dung Báo cáo công tác quản lý kinh doanh năm 2011 của Hội 
đồng Quản trị

›,(Fœ›+(Eœ ›*(Dœ

  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến

 1

Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh năm 2011 và 
kế hoạch kinh doanh năm 2012 của Công ty

›6(Pœ›5(Oœ ›4(Nœ

  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến

 2

Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động quản lý Công ty của Hội 
đồng quản trị và Ban Giám đốc năm 2011

›@€(Zœ›?€(Yœ ›>€(Xœ

  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến

 3

Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2011

›J€(dœ›I€(cœ ›H€(bœ

  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến

 4
Thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế năm 2011, tạm ứng cổ tức 
quý 1 năm 2012 và phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chia cổ tức bằng
cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

›T€(nœ›S€(mœ ›R€(lœ

  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến
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  o Đồng ý          Không đồng ýo                  o Không ý kiến

 6

(tích vào đây)

Thông qua việc duy trì tỷ lệ phong tỏa sở hữu cổ phần của cổ đông nước ngoài 



›h€(œ›g€(œ ›f€(œ

   Đồng ýo          Không đồng ýo                   Không ý kiếno 
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Phần chữ ký xác nhận của cổ đông

Thông qua chủ trương chuyển trụ sở chính của Công ty

›h€(œ›g€(œ ›f€(œ

   Đồng ýo          Không đồng ýo                   Không ý kiếno 
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Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

›h€(œ›g€(œ ›f€(œ

   Đồng ýo          Không đồng ýo                   Không ý kiếno 
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Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2012 
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   Đồng ýo          Không đồng ýo                   Không ý kiếno 
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Thông qua thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm
 soát năm 2012
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