
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN BẮC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

(Tên & mã cổ đông, số CP sở hữu, mã vạch) 

 

Thông qua các nội dung được báo cáo, đệ trình tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2020 ngày 11/06/2020 (Chi tiết theo tài liệu và nội dung báo cáo tại 

phiên họp). 

1. Thông qua việc điều chỉnh một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

3. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh chính năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

4. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

5. Báo cáo tài chính năm 2019 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

6. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

7. Báo cáo lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2019 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

8. Kế hoạch lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  



9. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

10. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

11. Phê chuẩn việc thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Trần Anh 

Dũng kể từ ngày 10/01/2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

12. Phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Lương Anh Tuấn đảm nhiệm chức vụ Thành 

viên HĐQT kể từ ngày 10/01/2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

13. Phê chuẩn việc thôi chức vụ chức vụ Thành viên HĐQT đối với ông Cao 

Trung Kiên kể từ ngày 11/06/2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

14. Thông qua việc bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2016-2021 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

15. Thông qua Quy chế ứng cử, đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 

2016-2021. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

HƯỚNG DẪN BIỂU QUYẾT 

1. Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu (X) vào một trong ba ô biểu quyết. 

2. Trường hợp thay đổi ý kiến, xin vui lòng ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn 

cuối cùng để tránh giả mạo. 

Xin trân trọng cảm ơn Quý Cổ đông! 

 
 


