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PHIẾU BIỂU QUYẾT/VOTING PAPER 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

THE 2021 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF 

VNDIRECT SECURITIES CORPORATION 

 

- TÊN CỔ ĐÔNG/ Shareholder’s full name:  
- SỐ ĐKSH/ID number:  
- TỔNG SỐ CỔ PHẦN/Total number of shares held:  
- TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT/Total number of votes:  

 

Nội dung 1/Issue 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động 
năm 2020 của Hội đồng quản trị /Approval on the BOD’s report on the governance and 

operational results of 2020 of the BOD. 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 2/Issue 2: Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động của năm 2020 
và Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty / Approval on the Executive Board's report on 

operational results of 2020 and business plan for 2021 of the Company. 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 3/Issue 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, 
kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2020 của 
Ban kiểm soát và Kiểm soát viên / Approval on the Report of the Board of Supervisors on the 

business result of the Company, operational results of the BOD and the Executive Board, the 2020 

operational results of the BOS and Supervisors. 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 4/Issue 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán/ 
Approval on the 2020 Audited Financial Statements of the Company 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 5/Issue 5: Thông qua mức cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2020/ Approval on 

dividend rate and the profit distribution of 2020 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 6/Issue 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2021/ 
Approval on the selection of an independent auditing company for audit and review of the financial 

statement in the fiscal year 2021 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 



Nội dung 7/Issue 7: Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, tiền 
lương của Ban Tổng giám đốc/ Approval on the remuneration for the BOD and the BOS, and 

salary of the General Directorate. 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 8/Issue 8: Thông qua chính sách thưởng, bổ sung lương kinh doanh cho Ban điều hành 
và cán bộ nhân viên chủ chốt của Công ty / Approval on policy on bonus and supplemental 

business salary to the BOM and key officers of the Company 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 9/Issue 9: Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty ra công chúng / Approval on 

public offering of shares 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 10/Issue 10: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của 
Công ty / Approval on the amendments and supplements to the Company Charter and 

promulgation of the new Charter of the Company. 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 11/Issue 11: Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty / Approval 

on the internal regulation on corporate governance 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 12/Issue 12: Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị của 
Công ty / Approval on the operational regulations of the BOD 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 13/Issue 13: Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Ban kiểm soát của Công 
ty/ Approval on the operational regulations of the BOS 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Nội dung 14/Issue 14: Thông qua việc chuyển giao dịch cổ phiếu của Công ty/ Approval on the 

transaction changes for shares of Company 

□ Tán thành/Agree         □ Không tán thành/Disagree          □ Không có ý kiến/Abstention 

Hà Nội, ngày  tháng 03 năm 2021/Hanoi, March   , 2021 

Chữ ký và họ tên Cổ đông hoặc Người đại diện 

Signature and full name of Shareholder or Authorized Person 

 

 

 


