
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 

                PHIẾU BIỂU QUYẾT 

 

PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân): 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (nếu có): 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức): 

Số GCNĐKDN :                         Ngày cấp:                         Nơi cấp:       

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông: 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  Ngày cấp: Nơi cấp: 

Số cổ phần có quyền biểu quyết:                             (Bằng chữ:                                                      ) cổ phần           

PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 

tán 

thành 

Không 

có ý 

kiến 

1.  
Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng 

hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị 

   

2.  
Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế 

hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc 

   

3.  Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016    

4.  
Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần 

Đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

   

5.  

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Hội 

đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD 

Group nhiệm kỳ 2017 – 2022 

   

6.  

Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên Ban 

Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group 

nhiệm kỳ 2017 – 2022 

   

7.  

Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện 

hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số tiền thu 

được từ đợt phát hành  

   

8.  
Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật 

của Công ty và các vấn đề có liên quan 

   

9.  

Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính 

riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 và phương án 

phân phối lợi nhuận năm 2016  

   



 

10.  
Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân 

phối lợi nhuận năm 2017 

   

11.  
Thông qua việc phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của thành 

viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát  

   

12.  
Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán 

Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty 

   

13.  

Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty 

được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty để 

nâng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công 

khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông 

này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải 

chào mua công khai theo quy định pháp luật  

   

14.  
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một 

số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông  

   

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu  vào ô tương ứng với ý kiến của mình.    

 Cổ đông/Đại diện của cổ đông 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
 

 

 

 


