
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG VÀNG 

Trụ sở chính: Lô 91 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, P. Khuê Trung, Q. Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng 

          Tel/Fax: (0236) 3668 705   - Email: thuydienandiem2@gmail.com 
 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 

Tên Cổ đông/Người đại diện  : ………………………………………………………. 

Thẻ CCCD/CMND/Hộ chiếu/Đăng ký Kinh doanh:…………………………………………………….. 

Địa chỉ/Trụ sở: …………………………………………………………………………………..  

   

  Số lượng Cổ phần được quyền biểu quyết: 

 

 

………………….. CP 

(……………%) 

Biểu quyết thông qua các Nội dung sau: (đánh dấu X vào ô lựa chọn) 

TT 

 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

 

TÁN 

THÀNH 

KHÔNG 

TÁN 

THÀNH 

KHÔN

G CÓ Ý 

KIẾN 

1 

Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về công tác quản lý, giám sát Công ty trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 

� � � 

2 

Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – SVH ngày 05/04/2021 của Ban Tổng 

Giám đốc về tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2020 

và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 

� � � 

3 
Thông qua Báo cáo số 01/2021/BC – BKS ngày 07/04/2021 của Ban kiểm 

soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 
� � � 

4 

Thông qua Báo cáo số 02/2021/BC – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về việc chi trả thù lao, tiền lương cho HĐQT, Ban kiểm 

soát và thư ký HĐQT 

� � � 

5 
Thông qua Tờ trình số 01/2021/TTr-HĐQT ngày 05/04/2021 về việc 

Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 
� � � 

6 
Thông qua Tờ trình số 02/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 về việc 

Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng 
� � � 

7 

Thông qua Tờ trình số 03/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát 

Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Vàng 

� � � 

8 

Thông qua Tờ trình số 04/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản 

trị Công ty 

� � � 

9 
Thông qua Tờ trình số 05/2021/TTr – HĐQT ngày 06/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
� � � 

mailto:thuydienandiem2@gmail.com


10 
Thông qua Tờ trình số 06/2021/TTr – HĐQT ngày 07/04/2021 của Hội 

đồng quản trị về việc Thông qua Lựa chon đơn vị soát xét BCTC 06 tháng 

đầu năm 2021 và Kiểm toán tài chính năm 2021 
� � � 

                                              
Đà Nẵng, ngày …. tháng …. năm 2021 

                   

CỔ ĐÔNG 

 

 

 


