
 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN 
(tổ chức ngày 29/6/2020) 

I.  THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

-  Tên cổ đông/đại diện:……………………………………………………….................. 

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

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:..................cổ phần; 

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

Đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào ô vuông tương 

ứng: 

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019, Phương hướng 
nhiệm vụ năm 2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

2. Thông qua Báo cáo kết quả 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  

3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

4. Thông qua Báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát năm 2019 và 
phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

5. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

6. Thông qua Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị (bao gồm cả Tổng giám 
đốc) và Ban kiểm soát năm 2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

7. Thông qua Tờ trình về lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  

8. Thông qua Tờ trình về kiện toàn lại các Ban thuộc Hội đồng quản trị. 

Tán thành  Không tán thành           Không có ý kiến  
 

Hà Nội, ngày  29 tháng  6  năm 2020 
Cổ đông/ Người nhận ủy quyền  

(ký, ghi rõ họ tên) 


