
            

 

 

   PHIẾU BIỂU QUYẾT 

       TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 

           CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VNDIRECT 

 

- HỌ TÊN:  

- SỐ ĐKSH:  

- MÃ CỔ ĐÔNG:  

- TỔNG SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT:  

� Số cổ phần sở hữu:  

� Số cổ phần được ủy quyền:  

 

Nội dung 1: Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2014 và định 
hướng năm 2015 

���� Tán thành  ���� Không tán thành  ���� Không có ý kiến 

 

 

Nội dung 2: Báo cáo của Ban Điều hành về kết quả kinh doanh năm 2014 và 
Kế hoạch 2015 

���� Tán thành  ���� Không tán thành  ���� Không có ý kiến 

 

 

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2014  

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 5: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  
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Nội dung 6: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm 
soát  

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 7: Phương án thưởng và bổ sung lương kinh doanh cho Ban Điều 
hành và các cán bộ chủ chốt năm 2015 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 8: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm tài chính 2015  

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 9: Thay đổi niêm yết cổ phiếu Công ty  

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 10: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 11: Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu không chuyển đổi 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 12: Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu chuyển đổi 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Nội dung 13: Phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

Nội dung 14: Phương án phát hành cổ phiếu theo Chương trình lựa chọn 
cho người lao động 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 



            

 

Nội dung 15: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên ban kiểm soát 

���� Tán thành  ���� Không tán thành   ���� Không có ý kiến  

 

 

Hà Nội, Ngày      tháng 04 năm 2015  
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 
 

 


