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1 Tiêu Phước Thạnh Nam 1988 Việt Nam Cử nhân Kinh tế 

2 Vũ Hồng Trang Nữ 1988 Vương quốc Anh Thạc sĩ Tài chính kế toán 

2. Cổ đông thực hiện việc lựa chọn ứng viên Ban kiểm soát (sau đây gọi tắt là ứng viên) bằng 

cách điền số phiếu cụ thể vào sau ứng viên mà mình lựa chọn.  

3. Cách thức phân bổ phiếu bầu: theo phụ lục 2 Quy chế bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2019-2024 ngày 18/9/2020. 

4. Số lượng ứng viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên 

PHIẾU BẦU CỬ 

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019-2024 

DANH SÁCH ỨNG VIÊN BAN KIỂM SOÁT BẦU BỔ SUNG 

STT Họ và tên ứng viên Số phiếu bầu cho ứng viên 

1 Tiêu Phước Thạnh  

2 Vũ Hồng Trang  

 TỔNG CỘNG  
 

➢ Các tài liệu liên quan đến các vấn đề lấy ý kiến bằng văn bản được đăng trên trang thông tin 

điện tử của Công ty tại địa chỉ: www.loctroi.vn. 

VI. Thời hạn gửi lại Phiếu lấy ý kiến:  

Cổ đông vui lòng gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời theo thời hạn và phương thức sau: 

1. Ngày hết hạn nhận lại Phiếu lấy ý kiến: 17 giờ 00 phút ngày 28 tháng 9 năm 2020 

2. Phương thức gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 

a. Gửi thư theo địa chỉ: 

- Người nhận: Tổ quản lý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời 

- Địa chỉ: 38 Mê Linh, phường 19, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

b. Gửi Fax hoặc thư điện tử (email): 

- Fax: 0283.514.7459 

- Thư điện tử (email): codong@loctroi.vn 

VII. Phiếu không hợp lệ: 

Phiếu không hợp lệ là phiếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:  

- Phiếu không phải do Công ty phát hành, không đóng dấu treo của Công ty.  

- Phiếu bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa nội dung. 

- Phiếu bầu quá số thành viên Ban kiểm soát theo quy định hoặc không bầu ai trong danh sách 

ứng cử viên. 

http://www.loctroi.vn/
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