ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Ngày 27 tháng 04 năm 2021

PHIẾU BIỂU QUYẾT
(Các nội dung báo cáo, tờ trình tại Đại hội )
Mã CĐ:

Họ và tên cổ đông:
Địa chỉ:
Số cổ phần sở hữu:
STT

cổ phần
Nội dung biểu quyết

Tờ trình số: 01/TTr-ĐHĐCĐ

01

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm
toán, Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020,
Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020
Tờ trình số: 02/TTr-ĐHĐCĐ

02

Thông qua Báo cáo của Tổng giám đốc về kết
quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh
doanh năm 2021
Tờ trình số: 03/TTr-ĐHĐCĐ

03

Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và
chi trả cổ tức năm 2020, Kế hoạch phân phối
lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021
Tờ trình số: 04/TTr-ĐHĐCĐ

04

Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS và
Thư ký Công ty năm 2020 và Kế hoạch chi trả
năm 2021
Tờ trình số: 05/TTr-ĐHĐCĐ

05

Thông qua việc phê duyệt danh sách Công ty
kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài
chính và kiểm toán hoạt động (nếu cần) của
Công ty CP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật)

06

Tờ trình số: 06/TTr-ĐHĐCĐ

07

Tờ trình số: 07/TTr-ĐHĐCĐ

08

Tờ trình số: 08/TTr-ĐHĐCĐ

09

Tờ trình số: 09/TTr-ĐHĐCĐ
Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

10

Tờ trình số: 10/TTr-ĐHĐCĐ

Thông qua việc thay thế Điều lệ Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng
quản trị

Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh

Tán thành

Biểu quyết
Không tán
thành

Không có
ý kiến





































HĐQT-BBH-21040001

11

Tờ trình số: 11/TTr-ĐHĐCĐ
Thông qua Báo cáo ĐHĐCĐ thông qua việc phát
hành trái phiếu riêng lẻ đã thực hiện năm 2020 của
Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật







Ghi chú:
 Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông vui lòng đánh dấu (X) vào phần ý kiến biểu quyết và nộp lại phiếu
biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi kết thúc đại hội.
 Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được tổ chức ngày 27/04/2021
 Các phiếu sau đây được xem là không hợp lệ:
 Phiếu không do Công ty phát hành (không theo mẫu, không có dấu của Công ty)
 Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm nội dung khác

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

HĐQT-BBH-21040001

