












CÔNG TY CỔ PHẦN 

VIETTRONICS TÂN BÌNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 
 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình 

 

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG: 

1. Tên cổ đông:  ................................................................................................................   

2. Quốc tịch/Quốc gia: ......................................................................................................  

3. Địa chỉ:  ........................................................................................................................  

4. Số CMND/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD:  .....................................................  

5. Người đại diện: .............................................................................................................  

6. Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày 23/11/2022 là:  ......................................................  
  

II. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG: 

Thông qua chủ trương về việc: 

- Bổ sung ngành nghề kinh doanh “quảng cáo” (mã ngành 7310).  

- Giao quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty triển khai cụ thể các 

phần việc liên quan trong quá trình thay đổi đăng ký kinh doanh, cũng như trong quá 

trình thực hiện phương án kinh doanh theo chủ trương đề ra. 

ĐỒNG Ý:  KHÔNG ĐỒNG Ý:  KHÔNG CÓ Ý KIẾN: 

Ý KIẾN KHÁC:  ........................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................  
 

Hướng dẫn: 

- Quý cổ đông đánh dấu “✓” vào một trong ba ô Đồng ý/Không đồng ý/Không có ý kiến 

hoặc ghi ý kiến vào mục ý kiến khác để thể hiện ý kiến biểu quyết tương ứng với từng nội 

dung lấy ý kiến; 

- Quý cổ đông ghi rõ ngày biểu quyết; 

- Quý cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên. 

 

 ………………………., ngày ……. tháng 11 năm 2022 

 CỔ ĐÔNG / NGƯỜI ĐẠI DIỆN 
 (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 

 

 

Mẫu 

   



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

-----o0o----- 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

 

Họ và tên: ...............................................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

Mã số cổ đông: .......................................................................................................................  

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình (VTB) 

Đồng ý ủy quyền cho: 

Ông/Bà: ..................................................................................................................................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................  

Số CMND/hoặc số Passport/hoặc số GCNĐKKD: ...............................................................  

Ngày cấp .............................................................. Nơi cấp: ...................................................  

Được thay mặt cho Cổ đông nêu trên để biểu quyết các vấn đề được lấy ý kiến cổ đông bằng 

văn bản theo Công văn số 30/2022/CV-VTB-HĐQT ngày 28/11/2022 của Hội đồng quản trị 

Công ty VTB. 

Mọi biểu quyết của người được ủy quyền nêu trên được xem như là biểu quyết của Cổ đông 

đã ủy quyền. 

 

 

Người được ủy quyền 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

……………………………… 

……………………, ngày …. tháng 11 năm 2022 

Người ủy quyền 
(ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
 

Mẫu 


