










 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

THẺ BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXX 

 
 

 

 

 

 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 

Số lượng cổ phần biểu quyết: … cổ phần 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

------------------------------------------ 

  

  Mã phiếu in 

 
PHIẾU BIỂU QUYẾT 

MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXX 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: … cổ phần 

(Quý Cổ đông đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết) 

Nội dung 
Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

ý kiến 

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình về việc chuyển các khoản 

thù lao và thưởng chưa chia hết của các năm 2018, 2019, 2020 

của HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ và Ban Điều hành theo kế 

hoạch ĐHĐCĐ thường niên hàng năm đã thông qua vào quỹ 

khen thưởng phúc lợi Công ty 

   

Nội dung 02: Thông qua việc thay đổi một số ngành nghề 

kinh doanh của Công ty 
   

Nội dung 03:  Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ 

phiếu tăng vốn điều lệ  
   

Nội dung 04: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung Thành viên 

HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 
   

 

Hướng dẫn: 

Đại biểu đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: 

Tán thành/ Không tán thành/ Không ý 

kiến đối với từng nội dung biểu quyết. 

 

Ngày ...  tháng ... năm 2022 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 

  



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN THẾ KỶ 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 

------------------------------------------ 

  

  Mã phiếu in 

 

PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

MÃ ĐẠI BIỂU: CRE.XXXXXX 

 

Họ và tên Đại biểu: NGUYỄN VĂN A 

Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần 

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần 

Tổng số lượng cổ phần đại diện: … cổ phần 

Tổng số lượng phiếu bầu: … phiếu bầu 

 

Tôi đồng ý Bầu bổ sung … thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2023 như sau: 
 

STT Họ và tên ứng viên Bầu dồn đều phiếu 

(cho các ứng viên) 

Số phiếu bầu 

(cho từng ứng viên) 

1 Ứng viên 01   

2 Ứng viên 02   

3 Ứng viên 03   

4 Ứng viên 04   

 
 

Hướng dẫn: 

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên 

cần bầu (01 ứng viên) 

2. Đại biểu đánh dấu X vào ô “Bầu dồn đều phiếu” 

cho 01 ứng viên. 

 

Ngày ...  tháng ... năm 2022 

ĐẠI BIỂU 

(Ký và Ghi rõ họ tên) 

 


