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NG LC VA CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
NAM - CTCP
Bc 1p - Tw do - Hanh phác
BIEN BÀN KIEM PHIEU BIEU QUYET
THÔNG QUA CAC NOI DUNG TA! PHIEN HQP BA! HO! BONG cO BONG
THU1NG NIEN NAM 2019
Horn nay, ngày 30 tháng 6 näm 2019 tai Dai hi dng c6 dOng thuing niên nãm
2019 Tng cong ty May dng 1irc và May nông nghip Vit Nam - CTCP thrçvc t chrc
tai Khách san InterContinental Hanoi Westlake, So 05 Tr Hoa, Tây H& Ha Ni.
Ban Kim phiu và bAu cr gm:
1. OnglBà: Mai Manh Dung - Chü tjch Cong doàn TCT,

Truing ban;

2. Ong/Ba: Trn Quan Anh - Tnrông phOng K hoach,

Thành viên;

3. Ong/Bà: Nguyen Thj Diên - Thành viên Ban kirn soát,

Thành viën;

4. Ong/Bà: Nguyn Vit Hi.rng - Phó Chánh VPTH,

Thành viên;

5. Ong/Bà: Diwng Drc Hi.mg - Chuyên viën VP HDQT,

Thành viên;

6. Ong/Bà: Trn DInh Dung - Tnrâng phông Ui vn SHS,

Thành viên.

Chüng tôi dâ tin hành kim phiu biu quyt thông qua các ni dung dä dtxçc
trInh tai Di hOi.
Tai thi dim tin hành biu quyêt các nOi dung tai Dai hi, tng s c dOng
dang k tham dir và üy quyn là c dông, di din và si hüu
c phn và
chim
% tng s e6 phn Co quyn biu quyt. Trong dO:
c dông, dai din cho
1. S c dOng di din và tham dir trirc tip là
c phân, chirn
% tong s cô phn CO quyn biu quyt;
c dông, dai din cho
2. So cô dông üy quyn là
% tng sO c ph&n cO quyn biu quyêt.
phn, chim
Két qua kim phiêu biu quyêt nhr sau:
1. S phiu biu quyt phát ra 1â

phiu;

2. S phiu biu quyêt thu ye 1à

phiêu.

Ni dung 1. Thông qua Báo cáo két qua SXKD närn 2018 và kê hoach näm
2019
1. S phiu biu quyt hqp !:

phiu;

2. So phiu biu quyt không hçTp I

phiu.

phiu, tucmg crng
c6 phAn
- SO phiu biu quyt tan thành
.. % s6 c phn cO quyn biu quyt cUa các c dông tham dir và Uy
tlxcYng duong
quyn tai Dai hi.

- s6 phiu biu quy& không tan thãnh
phn tuclng ducng
üy quyn ti Di hOi.

cô
phiu, tuang rng
% s c phtn eó quyn biu quyt cüa các c dong tham dir Va

c phAn
phiu, tl.Icvng üng
- S phiu biu quyt kin khác
.. % s6 c phAn Co quyn biu quy& cüa các c dông tham dir va üy
twlng dwing
quyên t?i Di hi.
Ni dung 2. Thông qua Báo cáo kêt qua hoit dng náni 2018 vã ké hoch
boat dng nãni 2019 cüa HDQT

1.s6 phiu biu quyt hçp I:

phiu;

2. S phiu biu quyt không hçip 1

phiu.

c phAn
phiu, tung (mg
- S phiu biu quyt tan thành
trnmg throng
.. % s c phAn cO quyn biu quyt cCia các c dông tham d? và üy
quyn ti Dti hi.
cô
phiu, ti.rcYng (mg
- s6 phiu biu quyt không tan thành
phn tucmg dixcing
.. % s6 c phn Co quyn biu quyt cUa các c dOng tham dir và
üy quyn ti Di hi.
cô phãn
- So phiêu biêu quyét kién khác
phiéu, ttrong (mg
tt.rang ducing
.. % so cô phân có quyên biêu quyt cUa các c6 dong tham dr và üy
quyên ti Dai hOi.
Ni dung 3. Thông qua Báo cáo hot dng cüa Ban kiêni soät näm 2018

1.S6 phiu biu quyt hcip !:

phiu;

2. S phiu biu quyt không hçip lé

phiu.

- Si phiu biu quyt tan thành
..phiu, tlrcrng (mg
c phn
tuang ducing
.. % s c phn CO quyn biu quy& cüa các c dông tham dtr và üy
quyên t?i Di hOi.
- S phiêu biu quyt không tan thànlv
phiêu, tl.rcmg (mng
c
phn twng diwng
.. % s6 c phAn cO quyn biu quyt cCia các c6 dông tharn dr và
üy quyên t?i Di hi.

- s6 phiu biu quyt kin khác
phiêu, tuclng (mng
c phn
twmg dt.rcing
.. % s6 c phAn có quyn biu quy& cüa các c dong tham dir va tiy
quyn tai Dai hOi.
Ni dung 4. Thông qua Báo cáo tài chInh (Cong ty mc và báo cáo hçp nht)
nãm 2018 ttA dtrqc kim toán theo To trmnh s 288/TTr-HDQT ngày 22/4/20 19
1. S phiu biu quy& hçp 1:

phiu;

2. S6 phiu biu quy& không hçvp 1

phiu.
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- S phiu biu quyt tan thành
phiu, tuclng rng
c, phn
tucYng chrorng .......% s6 c phn CO quyn biu quy& cüa các c dông tham dir và üy
quyên t?i Di hOi.
- S phiu biu quyt khong tan thãnh
phiu, fl.rong trng
cO
phAn tuong di.wng
.. % s6 c phn Co quyn biu quy& cCta các C6 dông tham dix và
üy quyn ti Dai hi.

- S6 phiu biu quyt kin khác
phiu, tucmg rng
c6 phn
tuclng throng
% so Co phân Co quyên biu quyt cUa các Co dông tham dir và üy
quyn ti Dai hi.
Ni dung 5. Thông qua Phirong an phân ph6i lç'i nhun, trIch 1p các qu5 và
chi trã cô tire näm 2018 theo To trinh so 282/TTr-HDQT ngày 22/4/2019

1.s6 phiu biu quyt hcip 1:

phiu;

2. S6 phiu biu quy& không hçip lé

phiu.

- S6 phiu biu quyt tan thành
phiu, tuong (mg
c6 phAn
tuong throng .......% s6 c6 phn cO quyn biu quy& cüa các C6 dông tham dii và üy
quyên t?i Di hOi.

- S6 phiu biu quyt không tan thành
phAn thong throng
üy quyn ti Dai hi.
.

."

phiu, tuong frng
C6
.. % sO cO phn Co quyên biéu quyt cCia các c6 dông tham d va
..'

,

.

.

,s

- So phieu bieu quyet y kien khac
phieu, tuong ung
Co phan
ttrcmg throng
.. % so CO phAn CO quyên biêu quyet cüa các CO dông tham dr Va üy
quyn tti Di hi.
Ni dung 6. Thông qua vic phé duyt quyt toán Qu5 tiên kroiig, thu lao
thirc hin Ham 2018 vã thông qua kê hoich Qu5 tin hong, thu lao nãm 2019, Qu
khen thirôrng cüa HDQT và Ban kiêm soát theo TO trInh so 291/TTr-HDQT ngày
23/4/2019

1.S6 phiu biu quyt hqp I:

phiu;

2. s6 phiu biu quy& không hçp ìê

phiu.

phiu, tuong (mg
- S6 phiu biu quy& tan thành
c6 phn
thong dwmg
.. % s6 C6 phn CO quyM biu quy& cüa CáC c6 dông tham dir và üy
quyn tai 0a1 hOi.
phiu, tuong (mg
- s6 phiu biu quyt khong tan thành
C6
phn tirong throng
.. % so cô phan Co quyên biêu quyét CC1a các C6 dông tham dir và
üy quyén t?i Dai hOi.
phiu, thong (mg
C6 phAn
- s6 phiu biu quyt kin khác
.. % s6 CO phAn cO quyn biu quyêt cüa các CO dông tham dtr và üy
throng throng
quyn tai Dai hOi.
3

Ni dung 7. Thông qua niêm yt c phiu trên S& giao dch chüng khoán
TP.HÔ ChI Minh theo To' trInh S6 357/TTr-HDQT ngày 15/5/2019

1.S6 phiu biu quy& hçTp 1:

phiu;

2. S6 phiEu biu quyt không hçip 1

phiu.

- S6 phiu biu quyt tan thành'
phiu, tixcmg 1mg
c6 phn
tiflYng ducing
.. % s6 c6 phn có quyn biu quyt cüa các C6 dông tham djr và üy
quyn tai Dai hOi.
phiu, tircing 1mg
cô
- S6 phiu biu quyt không tan thành
phAn ti.rcing di.rcing
.. % s6 C6 phn cO quyn biu quyt cüa các c6 dông tham dir v
üy quyên t?i Dti hi.

- S6 phiu biu quyt kin khác
phiu, tl.rclng 1mg
c6 phn
tirong ducing
.. % s6 C6 phn CO quyn biu quyt cüa các c6 dông tham dir và üy
quyn tai Dai hi.
Ni dung 8. Thông qua vic 1ra chçn Don v kim toãn Bão co tai chInh
nãm 2019 theo To trInh so 02/TTr-BKS ngày 18/6/2019

1.S6 phiu biu quyt hçip 1:

phiu;

2. s6 phiu biu quy& không hçp 1

phiu.

- S6 phiu biu quyt tan thànlv
phiu, tirclng 1mg
c6 phAn
tircing duo'ng
.. % s6 C6 phn cO quyn biu quyt elm các c6 dOng tham dir và üy
quyên t?i Dai hi.

- S6 phiu biu quyt không tan thành'
phiu, tircing 1mg
cO
phn tl.rcing dirnng
.. % s6 C6 phn CO quyn biu quyEt cüa các C6 dOng tham d' va
üy quyn tai Di hi.

- S6 phiu biu quyt kin khác'
phiu, tixcing 1mg
cô phin
tuong ducing
.. % s6 c6 phn CO quyn biu quyt cüa cac c6 dông tham dir và liy
quyên t?i Di hOi.
Nhw vIy, vái kit qua nay, Diii h3i dng CJ dông thwông niên nan, 2019 dã
tliôizg qua:

1.Báo cáo kt qua SXKD näm 2018 và k hoach näm 2019.
2. Báo cáo kt qua hot dng näm 2018 và k ho?ch hoat dng nâni 2019 cüa
11DQT.
3. Báo cáo hoat dng cüa Ban kim soát näm 2018.
4. Báo cáo tài chInh (Cong ty mc và báo cáo hçp nht) nãm 2018 dä diroc kiêrn
toan.
5. Phucing an phân ph6i lçii nhun, trIch 1p các qu5' và chi trá c6 tIre näm 2018.
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6. Phê duyt quy& toán Qu57 tiM lircing, thU Lao thijc hin näm 2018 và thông
qua kê hoch Qu' tiên krong, thu lao näm 2019, Qu khen thuâng cUa HDQT và Ban
kiém soát.
7. Niêm yt c phiEu trén Sc giao djch chirng khoán TP.H Chi Minh.
8. Lira ch9n Don vj kim toán Báo cáo tài chInh näm 2019.
Biên bàn nay gm 05 (näm) trang, duçic 1p thành 02 (hal) bàn và dä d.rçic tht cã
các thành viên Ban Kim phi&i và bAu cr d9c, hiu và nht trI vài ni dung cUa Biên
bàn. Dai din Ban Kim phiu và bAu cü cong b6 kt qua kim phiu tri.rOc Dai hOi. Ban
Kim phiu và bAu cCr bàn giao Li toàn b các Phiu biu quy& và Bién bàn cho Ban
Th.r k Dai hôi.
CAC THANH VIEN BAN KIEM PHIEU VA BAU ciY

1. Mai Mnh DUng

Tnx&ng ban

2. Trn Quân Anh

Thành viên

3. Nguyn Thj Diên

Thành viên

4. NguyM Vit Hung

Thành viên

5. Duo'ng Dirc Hung

Thãnh vién

6. TrAn DInh DUng

Thành viên
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