














CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH
Địa chỉ: Số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
Tel: (84-8) 6252 5252  Fax: (84-8) 6285 3896
Website: www.datxanh.vn
Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303104343 do Sở Kế hoạch & Đầu
tư TPHCM cấp lần đầu ngày 23/11/2007.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
TP.Hồ Chí Minh, ngày …. tháng 11 năm 2018

MÃ CỔ ĐÔNG:
I. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.
II. Thông tin cổ đông:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:
- Số CMND/HC/ĐKKD: ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết: cổ phần

III. Thời hạn và phương thức gửi phiếu biểu quyết
 Thời hạn gửi phiếu biểu quyết: Trước 17 giờ 00 ngày 26/11/2018

 Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Phiếu biểu quyết phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại
diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức được gửi đến Công ty theo
một trong các phương thức sau đây:

- Gửi thư: Bộ phận IR & Phát hành chứng khoán, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, số 2W Ung
Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Gửi fax: (84-8) 6285 3896
IV. Nội dung và ý kiến biểu quyết

Nội dung biểu quyết Ý kiến biểu quyết
Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển
đổi riêng lẻ theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày
01 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đáng dấu “x” hoặc “√” vào các ô tương ứng bên cạnh nội dung biểu
quyết nêu trên.

CỔ ĐÔNG
(Ký tên, ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HĐQT

LƯƠNG TRÍ THÌN
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