
TỔNG CTCP BIA - RƯỢU - NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

------------------------------------------

Kh

tán 

Tán 

thành

NỘI DUNG

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
MÃ ĐẠI BIỂU: 

Họ và tên Đại biểu:  

Số lượng cổ phần sở hữu:       cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:      cổ phần 
Tổng số lượng cổ phần đại diện:       cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

01: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán ¨

02: Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2019 và định 

hướng năm 2020
¨

03: Báo cáo của Ban Kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2019 ¨

04: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2020 ¨

05: Phân phối lợi nhuận năm 2019 ¨

06: Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 ¨

07: Quyết toán tiền lương, thù lao, tiền thưởng 2019 của Hội đồng quản trị ¨

08: Kế hoạch tiền lương, thù lao, tiền thưởng 2020 của Hội đồng quản trị ¨

09: Bảo hiểm trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị và cấp quản lý ¨

10: Giao dịch liên quan trong hệ thống SABECO ¨

Ngày 30 tháng 06 nă

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ

Hướng dẫn:

Đại biểu đánh dấu chọn vào 1 trong 3 ô: Tán 

thành/Không tán thành/Không có ý kiến 

đối với từng nội dung biểu quyết. 

(Mẫu này áp dụng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn ngày 30 tháng 6 năm 2020) 
         (This form is only valid at the SABECO’s Annual General Meeting of Shareholders on June 30, 2020) 
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