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ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014 

(Ngày 11 tháng 09 năm 2014) 

PHIẾU BIỂU QUYẾT  

- Mã số cổ đông:…………………………………………………………………………………….. 

- Tên cổ đông:………………………………………………………………………………………... 

- Số cổ phần sở hữu:……………………. Số cổ phần được ủy quyền:...................................... 

- Tổng số cổ phần biểu quyết: .................................................................................................. 

 

1 

Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm tài chính 2014 và kế hoạch 

SXKD năm tài chính 2014-2015. 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

2 
Báo cáo của Hội đồng quản trị năm tài chính 2014 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

3 
Báo cáo của Ban Kiểm soát năm tài chính 2014 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

4 
Tờ trình v.v thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán niên độ 2014 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

5 

Tờ trình v.v thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 và tỷ lệ 

chia cổ tức năm tài chính 2014 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

6 
Tờ trình v.v phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm tài chính 2014/2015 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

7 

Tờ trình v.v ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 

2014/2015 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

8 
Tờ trình v.v cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các bên liên quan 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 
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9 

Tờ trình v.v thông qua phương án hoán đổi toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành theo hợp 

đồng sáp nhập và hủy niêm yết cổ phiếu 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

10 

Tờ trình v.v thông qua dự thảo Điều lệ Công ty sau khi nhận sáp nhập giữa CTCP 

Mía đường – Nhiệt điện Gia Lai và CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

11 

Tờ trình v.v thông qua Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm tài chính 

2014 - 2015 từ 01.07.2014 đến 30.06.2015 

� Đồng ý � Không đồng ý � Không có ý kiến 

     

  CỔ ĐÔNG   

                                 (Ký tên và ghi rõ họ tên) 


