
 

 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020 

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN FECON 

 

 

 

 

 

 

 

 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:  

Tại mỗi nội dung biểu quyết, Quý cổ đông chỉ đánh dấu (X) hoặc () vào MỘT ô để thể hiện quan điểm. 

(Trường hợp cổ đông thay đổi quan điểm, có thể khoanh tròn ô đã đánh dấu và đánh dấu lại vào ô khác). 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán thành 

Không có 

ý kiến 
Mã vấn đề 

1  

Thông qua Báo cáo của Hội đồng 

quản trị FECON năm 2019 và kế 

hoạch năm 2020 
   *1001* 

2  

Thông qua Báo cáo của Ban kiểm 

soát về hoạt động năm 2019 và định 

hướng năm 2020 
   *1002* 

3  

Thông qua Báo cáo tài chính hợp 

nhất và báo cáo tài chính riêng năm 

2019 đã được kiểm toán bởi Công ty 

TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM 

   *1003* 

4  

Thông qua tỷ lệ sở hữu nước ngoài 

đối với cổ phiếu của Công ty là 

100% vốn điều lệ. Đại hội đồng cổ 

đông ủy quyền cho Hội đồng quản 

trị tiếp tục thực hiện các thủ tục 

pháp lý cần thiết để hoàn thành 

việc nới room này. 

   *1004* 

5  

Thông qua phương án phân phối lợi 

nhuận năm 2019 theo tờ trình số 

02/2020/TTr-HĐQT.FECON 
   *1005* 

6  

Thông qua quyết toán mức lương/thù 

lao và tiền thưởng của HĐQT, BKS 

năm 2019 theo tờ trình số 

02/2020/TTr-HĐQT.FECON 

   *1006* 

NƠI DÁN TEM 



 

 

 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán thành 

Không có 

ý kiến 
Mã vấn đề 

7  

Thông qua kế hoạch kinh doanh và 

phân phối lợi nhuận 2020 theo tờ 

trình số 03/2020/TTr-HĐQT.FECON 
   *1007* 

8  

Thông qua mức tiền lương/thù lao và 

tiền thưởng dự kiến cho HĐQT, BKS 

năm 2020 theo tờ trình số 

03/2020/TTr-HĐQT.FECON 

   *1008* 

9  

Thông qua phương án phát hành cổ 

phần riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến 

lược và tăng vốn điều lệ sau phát 

hành  theo tờ trình số 04/2020/TTr-

HĐQT.FECON. 

   *1009* 

10  

Thông qua phương án phát hành cổ 

phần trả cổ tức năm 2019 và tăng vốn 

điều lệ sau phát hành theo Tờ trình số 

05/2020/TTr-HĐQT.FECON 

   *1010* 

11  

Thông qua danh sách để lựa chọn 

đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2020 theo tờ trình số 

06/2020/TTr-BKS.FECON 

   *1011* 
  

Ghi chú:  

- Cổ đông chỉ tích chọn vào 1 trong các ô đối với 

mỗi vấn đề biểu quyết; 

- Từng vấn đề biểu quyết có giá trị độc lập, vấn đề 

biểu quyết này không hợp lệ không làm ảnh hưởng 

đến vấn đề biểu quyết khác. 
 

 

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN 

 (Ký và ghi rõ họ tên) 

  

 

 


