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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

 

Họ và tên cổ đông:   .............................................................................................................................................  

Mã số cổ đông: ....................................................................................................................................................  

Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: ……………………cổ phần 

Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, tôi có ý kiến 
biểu quyết các vấn đề liên quan như sau: 

 

Vấn đề 1:  Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư 

năm 2019 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 2: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 3:  Thông qua báo cáo của HĐQT năm 2019 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 4:  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 5: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2020 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 6:  Thông qua nghiệp vụ với các bên có liên quan 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 7:  Thông qua kế hoạch lợi nhuận, phân phối lợi nhuận, trích thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban thư 

ký năm 2020 

http://www.hagl.com.vn/


  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đề 8: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

Vấn đền 9: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 

  Đồng ý           Không đồng ý              Không có ý kiến 

Vấn đề 10:   Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các vấn đề biểu quyết thông qua tại Đại 

hội 

  Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến 

                                    Gia Lai, ngày 26 tháng 6 năm 2020 

Cổ đông  

(Ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

......................... 

 

Ghi chú:    

- Cổ đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết; 

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ 

phần Hoàng Anh Gia Lai. 

 

 

Ghi chú:  Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình bày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét tại 
Đại hội 


