
 

 

 

 

 

®¹i héi ®ång cæ ®«ng THêng niªn n¨m 2019 

 

thÎ biÓu quyÕt 

Hµ Néi, ngµy 25 th¸ng 03 n¨m 2019 

 
 

 

 

 

1. Tªn cæ ®«ng, ®¹i diÖn cæ ®«ng: 

Nguyễn Văn A 
2. tæng sè cæ phÇn dù häp: 

1.000 Cổ phần 
 
 

MÃ SỐ: 



CÁC VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI 

 

 

  

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban điều hành: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến  

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến  

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

4. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được 
Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) kiểm toán: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

7. Thông qua phương án điều chỉnh Quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ sang Lợi nhuận sau thuế 
chưa phân phối: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

8. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và đề xuất thù lao cho HĐQT và 
BKS năm 2019: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

9. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

10. Thông qua nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

11. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức: 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến 

12. ………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
      Đồng ý       Không đồng ý       Không có ý kiến  

 
 Chữ ký của cổ đông 

 
 
 
 
 

 Nguyễn Văn A 


