
  

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

MẪU PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: …………. 

Họ và tên Đại biểu: …………………………………………………. 

Số lượng cổ phần sở hữu:……………..…. cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ……………... cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ………………….. cổ phần 

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)  
 

NỘI DUNG 
Tán 

thành 

Không 

tán thành 

Không 

ý kiến 

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.    

Nội dung 2: Báo cáo kết quả đầu tư năm 2016 và kế hoạch đầu tư năm 

2017.    

Nội dung 3: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.    

Nội dung 4: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 5 năm 2012-2017 và định hướng 

hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022 của HĐQT.    

Nội dung 5: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 và báo cáo 

hoạt động nhiệm kỳ 2012 – 2017 của Ban kiểm soát.    

Nội dung 6: Tờ trình chia về việc chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 

2016.    

Nội dung 7: Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017    

Nội dung 8: Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.    

Nội dung 9: Tờ trình kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.    

Nội dung 10: Tờ trình chấp thuận phương án trả lương năm 2017.    
Nội dung 11: Tờ trình chấp thuận việc ký kết các hợp đồng, giao dịch của 

công ty với công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn.    

Nội dung 12: Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017.    

Nội dung 13: Tờ trình về việc HĐQT, BKS đương nhiệm mãn nhiệm và 

tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2017 – 2022).    
 

Hướng dẫn: Ngày 28 tháng 4 năm 2017 

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn 

MỘT trong các phương án: Tán thành, 

Không tán thành, Không ý kiến cho từng 

nội dung biểu quyết. 

ĐẠI BIỂU 
(Ký và Ghi rõ họ tên) 

 

 
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG 

1295B, Đường Nguyễn Thị Định, P.Cát lái, Quận 2 , TP HCM 

Tel : +(84 8) 37422 234         Fax : +(84 8) 37423 206 

Website : http://tancanglogistics.com 

http://tancanglogistics.com/

