
















































































ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH  

 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Mã số tham dự: «MS» 

Họ và tên:   «Ten»   

Tổng số cổ phần biểu quyết:   «So_cp»  cổ phần  
 

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT: 
 

1. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính riêng năm 2018 đã được kiểm toán 

 

   Đồng ý        Không đồng ý  

 

2. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán 

 

   Đồng ý        Không đồng ý  

 

3. Thông qua Tờ trình về Kế hoạch SXKD năm 2019 

 

Đồng ý        Không đồng ý 

 

4. Thông qua Tờ trình về trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2018 

 

  Đồng ý  Không đồng ý  

 

5. Thông qua Tờ trình về việc chi trả cổ tức năm 2018 

 

  Đồng ý  Không đồng ý  

 

6. Thông qua Tờ trình về tổng mức tiền lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 

thư ký năm 2019 

 

  Đồng ý  Không đồng ý  

 

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 

cho năm tài chính 2019 

 

  Đồng ý  Không đồng ý  
 

 

 

 Trà Vinh, ngày 22 tháng 05 năm 2019 

 CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN 

 (Ký, ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 


	Tai lieu Dai hoi co dong nam 2019
	Chuong trinh Dai hoi co dong 2019
	Quy che Dai hoi co dong 2019
	Uy quyen tham du Dai hoi co dong 2019
	BC 32 hoat dong KD nam 2018 va KH 2019
	BC 19 Bao cao HDQT 2018 và KH 2019
	BC 01 Bao cao cua BKS tai Dai hoi co dong 2019
	TT 22 Bao cao tai chinh rieng 2018
	TT 23 Bao cao tai chinh hop nhat 2018
	TT 26 Ke hoach SXKD 2019
	TT 20 trich lap cac quy tu loi nhuan nam 2018
	TT 24 chia co tuc 2018
	TT 25 tong muc tien luong thu lao HDQT 2019
	TT 02 BKS Lua chon Cty kiem toan 2019
	Du thao Nghi quyet Dai hoi co dong 2019
	Phieu bieu quyet

	Mau phieu bieu quyet

		2019-05-10T16:11:36+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH




