
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỄN THÔNG FPT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019 

Mã đại biểu: ..…….………  

Số phiếu biểu quyết: ..……..… 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 5: Thông qua Kế hoạch năm 2019, Chính sách trả cổ tức và trích lập quỹ khen 
                           thưởng phúc lợi và trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 6: Thông qua thù lao 2018 và ngân sách hoạt động năm 2019 của HĐQT, BKS 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 7: Thông qua đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán  
                           báo cáo tài chính năm 2019 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 8: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 9: Thông qua việc xin cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ TTTT 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

Vấn đề 10: Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị của Công ty Cổ phần Viễn  
                          thông FPT 

□ Tán thành                     □ Không tán thành                  □ Không có ý kiến 

                                             Ngày 23 tháng 04 năm 2019 
         Người biểu quyết 

               (Ký và ghi rõ họ tên) 
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