
 
PHIẾU BIỂU QUYẾT 

VOTING CARD 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT (VCSC) 

ANNUAL GENERAL MEETING 2022 

VIET CAPITAL SECURITIES JS COMPANY 

Tên cổ đông/Người đại diện ủy quyền: 
Shareholder’s name  
Số ĐKSH :  
PP No/Certificate of business registration No  

Mã số biểu quyết  :  
Shareholder’s code    

Tổng số cổ phần sở hữu :   
Number of shares owned  

Tổng số phiếu biểu quyết :  
Total number of votes  

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/CONTENTS FOR VOTING  

Nội dung 1/Content 1: “Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và định hướng chiến 
lược hoạt động năm 2022”/ “The Operational report of the Board of Directors (BOD) in 2021 and operational 
strategy orientation for 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 2/Content 2: “Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc (TGĐ) về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 

và kế hoạch kinh doanh năm 2022”/ “The Report of Board of Directors on the results of business operation 

for the year 2021 and business plan for the year 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 3/Content 3: “Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kiểm tra và giám sát hoạt động trong 
năm 2021”/ “The Report of the Supervisory Board on the results of inspection and supervision of business 
operation within 2021”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 4/Content 4: “Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán)”/ “The Statement on 

2021 audited Financial Statements”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 5/Content 5: “Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022”/ “The 

Statement on selection of auditors in 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 6/Content 6: “Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021”/ “The Statement on the profit 

distribution plan in 2021”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 7/Content 7: “Tờ trình về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022”/ “The Statement on business 

plan for 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

 



 

Nội dung 8/Content 8: “Tờ trình về kế hoạch năm 2022 cho thù lao của HĐQT, BKS, mức thưởng cho Ban 

TGĐ cho năm 2022”/ “The Statement on  the remuneration plan in 2022 of the Board of Directors and the 

Supervisory Board, and bonus plan for the Board of Management for 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 9/Content 9: “Tờ trình phát hành cổ phần theo chương trình lựa chọn (ESOP) cho cán bộ công 

nhân viên năm 2022”/ “The Statement on share issuance under Employees Stock Ownership Plan (ESOP) 

scheme in 2022”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 10/Content 10: “Tờ trình phát hành cổ phần để trả cổ tức”/ “The Statement on share dividend”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 11/Content 11: “Tờ trình về phương án thành lập công ty con tại nước ngoài”/ “The Statement on 

establishment of a foreign subsidiary”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 12/Content 12: “Tờ trình về quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”/ “The Statement on the 

regulation on operation of the Board of Directors”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 13/Content 13: “Tờ trình về quy chế hoạt động của Ban kiểm soát”/ “The Statement on the 

regulation on operation of the Supervisory Board”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 14/Content 14: “Tờ trình về đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát”/ “The Statement on 

resignation letter of a member of the Supervisory Board”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 15/Content 15: “Tờ trình về thông qua thể lệ bầu cử bổ sung thành viên BKS và danh sách ứng 

viên nhiệm kỳ 2021 - 2026”/ “The Statement on the approval of election rules for additional members of the 

Supervisory Board and list of candidates for the term 2021 - 2026”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

Nội dung 16/Content 16: “Bầu cử bổ sung ông/bà …. làm thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026”/ 

“Additional election of Mr./Ms. …  as a member of the Supervisory Board for the term 2021 - 2026”. 

Đồng ý/Favor           Không đồng ý/Against    Không có ý kiến/Abstaintion  

                                     Tp.Hồ Chí Minh (HCMC), ngày (date) 30 tháng (month) 03 năm (year) 2022 

Cổ đông/Người được ủy quyền 

(Shareholder/Authorized person) 

(Ký và ghi rõ họ tên/Signature with full name) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

- Quý cổ đông vui lòng đánh dấu x vào ô thích hợp/Shareholder please tick x to the appropriate box 

- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên/ A valid voting card is a card that responds specifically to the above options 

- Phiếu không hợp lệ là các phiếu sau/ Following voting cards are considered invalid: 

 Phiếu không do VCSC phát hành (không theo mẫu quy định, không có dấu của VCSC trên phiếu)/ Voting card is not issued by VCSC (not in the prescribed 

form or without stamp of VCSC on the card). 

 Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông/ Voting card without signature of shareholder or shareholder’s representative. 

 Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu/ Voting card is erased or modified or written anything other than those requested 

by Chairwoman. 

 Phiếu không có bất kỳ ý kiến nào/ Voting card without any comment. 

- Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung có từ 2 ý kiến biểu quyết trở lên/ Invalid voting content is the content with more than 1 comment 


