
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỎ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỐNG TY CỎ PHẢN NƯỚC SẠCH SỎ 2 HẢ NỘI

PHIÉU BIỂU QUYÉT
1. Thông tin của cổ đông: (Sẽ cập nhập thông tin cổ đông sau khi có sổ liệu tổng hợp 

đăng kỷ và ủy quyền tham dự)

Tên cô đông :
Số cổ phần sở hữu : cổ phận
Số cổ phần đại diện : cổ phần
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện : cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết : phiếu biểu quyết

2. Nội dung biểu quyết:

D ự THẢO

Nội dung biểu quyết
Tán

thành
Không 

tán thành
Không có 

ý kiến

1/ Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ Công ty

1.1/ Thông qua nội dung cập nhật, bổ sung ngành nghề 
kinh doanh của Công ty. u u u

1.2/ Các nội dung còn lại của Điều lệ. 1 1 u u
2/ Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

u
u

u

3/ Thông qua dự thảo quy chế hoạt động Hội đồng quản 
trị. u

u □
4/ Thông qua dự thảo quy chế hoạt động của Ban kiểm 
soát. u u

□
Hà Nội, ngày ..... tháng..... năm 2021

Cổ đông
(Ký tên/đóng dấu)

Ghi chú: cổ  đông đánh dấu (X) một lần (một trong 03 ô) cho một nội dung biểu quyết



D ự THẢO PHIÉƯ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỎ PHẢN NƯỚC SẠCH SỎ 2 HẢ NỘI

1. Thông tin của cổ đông:

Tên cô đông
Số cổ phần sở hữu
Số cổ phần đại diện
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện
Tổng số phiếu biểu quyết

2. Nội dung biểu quyết:

cổ phần 
cổ phần 
cổ phần
phiếu biểu quyết

Nội dung biểu quyết
Tán

thành
Không 

tán thành
Không có

r 1  • Ấý kiên

1/ Tờ trình thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 
2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. 1 ỉ 1 1 1 1

2/ Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 
quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021. 1 1 1 1 u
3/ Tờ trình thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm 
soát năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021. u u

□
4/ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã 
được kiểm toán. 1 1 1 1 □
5/ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 
năm 2020, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021. 1 1 1 1 1 1

6/ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 
năm 2021. 1 1 1 1 □
7/ Tờ trình thông qua thù lao của thành viên Hội đồng 
quản trị và Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch thù lao 
thành viên Hội đồng quản trị năm 2021. u

u
u

8/ Tờ trình thông qua dự toán tiền lương, thù lao và chi 
phí hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 1 J 1 1 □

Hà Nội, ngày..... tháng...... năm 2021
Cổ đông

(Kỷ tên/đóng dấu)

Ghi chú: cổ  đông đánh dấu (X) một lần (một trong 03 ô) cho một nội dung biếu quyết



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CỒNG TY CỞ PHẦN NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI

THẺ BIỂU QUYẾT 
CỎ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỎ ĐÔNG

r p  A Á 4- A

T ên cô đông:

Số cổ phần  sở hữu  : cồ phần

Số cổ phần  đại d iện  : cổ phần

T ổng  số cổ phần  sở hữ u  v à  đại d iện  : cồ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : cổ phần

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH SÓ 2 HÀ NỘI

THẺ BIỂU QUYẾT 
CỎ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỎ ĐÔNG

rp  /\ Á 4A

T ên cô đông:

Số cổ phần sở hữu  : cổ phần

Số cổ phần  đại d iện cổ phần

T ổng số cổ phần  sở hữ u  v à  đại d iện  : cổ phần

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : Cổ phần


