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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG - DHP 

Ngày 16 tháng 06 năm 2020 

Họ và tên cổ đông: ___________________________________________ Mã Cổ đông: ______________ 

Số CMND/HC: ___________________Ngày cấp: ___________________ Nơi cấp: _________________ 

Địa chỉ liên lạc: _______________________________________________________________________ 

Họ và tên người được Ủy quyền (nếu có): __________________________________________________ 

Số cổ phần có quyền bỏ phiếu hợp lệ: _________________________________ cổ phần. 

PHƯƠNG ÁN BIỀU QUYẾT 

Vấn đề biểu quyết 

Tán 

thành 

(1) 

Không tán 

thành 

(2) 

Không có 

ý kiến 

(3) 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của TGĐ về hoạt động Sản xuất kinh 

doanh năm 2019 và kế hoạch SXKD năm 2020. 

   

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của CT-HĐQT về hoạt động của 

HĐQT năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. 

   

Vấn đề 3: Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài 

chính năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của BKS. 

   

Vấn đề 4: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán 

của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng. 

   

Vấn đề 5: Thông qua Phương án sử dụng lợi nhuận và trích lập các 

quỹ năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019. 

   

Vấn đề 6: Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020.    

Vấn đề 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài 

chính năm 2020 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên. 

   

Vấn đề 8: Thông qua việc Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết 

định các Phương án đầu tư phục vụ mục đích sản xuất kinh doanh 

năm 2020 

   

 Chữ kí Cổ đông 

(Người được Ủy quyền) 
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