
 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 
Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 
 

Số phiếu biểu quyết: .....................................  
 

1.  Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 của Hội 

đồng Quản trị.          

Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

2.  Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, 

kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc trong năm 

2019. 

Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

3.  Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty đã được Công ty 

TNHH KPMG kiểm toán. 
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

4.  Thông qua kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2020 của Công ty theo Tờ 

trình của Hội đồng Quản trị.   
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

5.  Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH KPMG là công ty kiểm toán cho 

Công ty năm 2020. 

 

Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

6.  Thông qua thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban 

Kiểm Soát của Công Ty trong năm 2020 là 0 VNĐ. 
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

7.  Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan của Công ty 

theo tờ trình của Hội đồng quản trị. 
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

8.  Thông qua kế hoạch chia cổ tức của Công ty năm 2019 theo tờ trình của 

Hội đồng quản trị.   
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

9.  Thông qua phương án chào bán cổ phần mới của Công ty theo tờ trình của 

Hội đồng quản trị.    
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

10.  Phê chuẩn việc Ông Nguyễn Đăng Quang từ nhiệm khỏi vị trí thành viên 

Hội đồng quản trị, và số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho 
Tán thành       



CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 
Phòng 802, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT (TIẾP THEO) 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN MASAN 
 

Số phiếu biểu quyết: .....................................  
 

thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2016-2021 là 04 (bốn).    
Không tán thành      

Không có ý kiến      

11.  Phê chuẩn việc thay đổi tên Công ty theo tờ trình của Hội đồng quản trị. 
Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

12.  Phê chuẩn báo cáo chi tiết về kết quả chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 

10% cho cổ đông (đã được phê duyệt theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ 

đông thường niên 2019 ngày 19/4/2019) mà Công ty đã hoàn tất vào tháng 

12/2019 theo tờ trình của Hội đồng quản trị. 

 

Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

13.  Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công Ty do phát hành cổ phiếu để trả 

cổ tức cho cổ đông năm 2018 đã được hoàn thành trong năm 2019 theo tờ 

trình của Hội đồng quản trị. 

Tán thành       

Không tán thành      

Không có ý kiến      

Ghi chú:  

Cổ đông/người được ủy quyền dự họp chọn 01 trong 03 ô cần biểu quyết: Tán thành; Không tán thành; 

Không có ý kiến. 


