
Họ tên Cổ đông: 

Đồng ý
Không

đồng ý

Không

có ý kiến

1
Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) 

đối với bà Dương Thị Kim Kiều

Ghi chú

TT Nội dung biểu quyết

Biểu quyết (đánh dấu X)

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Số 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh

MSDN: 0300424088 do Sở KHĐT TP.HCM  cấp, thay đổi lần thứ 11, ngày 21/02/2022

Tel: (+8428) 3829 6316 – 3829 6320    Fax: (+8428) 3822 5067

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

-  Đánh dấu X vào ô vuông ý kiến mà Cổ đông chọn, không viết thêm nội dung khác.

- Nếu sau khi đã chọn mà Cổ đông muốn thay đổi, không muốn chọn ô đó nữa ,vui lòng khoanh tròn ô đó lại.

- Nếu chọn lại ô đã khoanh  tròn, ghi “Chọn” bên cạnh ô đó.

- Chỉ  được chọn tối đa là 1 ô.

Số TT  Cổ đông:  

Chữ kí : 

Số Cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện:  



Họ tên Cổ đông: 

Đồng ý
Không

đồng ý

Không

có ý kiến

1
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 

2
Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 

đã được kiểm toán năm 2021

3 Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2021

4

Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chi phí hoạt động, thù lao

HĐQT, BKS, ĐHĐCĐ; Qũy tiền lương cán bộ quản lý, Người lao

động năm 2021 và kế hoạch 2022 

5
Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập sử

dụng các quỹ năm 2021 và Kế hoạch năm 2022

6

Thông qua Tờ trình về việc thông qua Chủ trương chuyển đăng ký

giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UPCOM sang niêm yết cổ

phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE)

7

Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh tiến độ, thời gian dự kiến

thực hiện dự án “Nâng cấp và mở rộng kho bãi” -địa điểm: 27B

Quốc lộ 1A, P. Linh Xuân, Tp. Thủ Đức

8 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021

9
Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 

2022 

Ghi chú

Chữ kí : 

PHIẾU BIỂU QUYẾT

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

TT Nội dung biểu quyết

Biểu quyết (đánh dấu X)

-  Đánh dấu X vào ô vuông ý kiến mà Cổ đông chọn, không viết thêm nội dung khác.

- Nếu sau khi đã chọn mà Cổ đông muốn thay đổi, không muốn chọn ô đó nữa ,vui lòng khoanh tròn ô đó lại.

- Nếu chọn lại ô đã khoanh  tròn, ghi “Chọn” bên cạnh ô đó.

- Chỉ  được chọn tối đa là 1 ô.
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