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PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Tên cổ đông: …………………………………………….. 

Mã cổ đông: ……………………………………………... 

Số lượng cổ phần sở hữu: …………………….. cổ phần 

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1, Tôi có ý kiến từng vấn đề như sau (đánh dấu X vào chỉ một trong ba 

ô “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến”): 

STT Nội dung Đồng ý Không 

đồng ý 

Không có  

ý kiến 

1 Báo cáo số 01/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Ban Tổng 

giám đốc về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 

của Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các Công ty 

con (“Tập Đoàn”); 

 

   

2 Báo cáo số 02/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Tiểu ban 

Kiểm toán về tình hình hoạt động năm 2020 và kế 

hoạch năm 2021; 

 

   

3 Báo cáo số 03/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng 

Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 về quản 

trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và 

từng thành viên năm 2020; 

 

   

4 Báo cáo số 04/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ của Hội Đồng 

Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 và các 

Công ty con (“Tập đoàn”) về kế hoạch kinh doanh năm 

2021; 

 

   

5 Báo cáo số 05/2021/YEG/BC-ĐHĐCĐ Về việc sử 

dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phần riêng lẻ; 

 

   

6 Tờ trình số 01/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông 

qua báo cáo tài chính (“BCTC”) kiểm toán năm 2020 

và lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021; 

 

   

7 Tờ trình số 02/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê 

duyệt thù lao HĐQT năm 2020 và đề xuất thù lao 

HĐQT và các Ban/Tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 

2021; 

 

   

8 Tờ trình số 03/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc điều 

chỉnh lỗ lũy kế tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 và sử 

dụng một phần nguồn thặng dư vốn cổ phần để xóa lỗ 

lũy kế tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020; 
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9 Tờ trình số 04/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc không 

thực hiện phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn 

chủ sở hữu; 

 

   

10 Tờ trình số 05/2020/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc phê 

duyệt giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 

(“Yeah1”) với các bên có liên quan năm 2020 và các 

giao dịch dự kiến năm 2021 và cho đến thời điểm tổ 

chức ĐHĐCĐ năm 2022; 

 

   

11 Tờ trình số 06/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về kế hoạch 

huy động, chuyển nhượng vốn và niêm yết cho công 

ty con trọng yếu; 

 

   

12 Tờ trình số 07/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông 

qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; 

 

   

13 Tờ trình số 08/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thông 

qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản 

trị công ty; 

 

   

14 Tờ trình số 09/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ban 

hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; 

 

   

15 Tờ trình số 10/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc ủy 

quyền cho Hội đồng quản trị; 

 

   

16 Tờ trình số 11/2021/YEG/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay 

đổi nhân sự HĐQT và bầu thành viên HĐQT bổ sung. 

 

   

 
 

Cổ đông/đại diện được ủy quyền 

(ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

       …………………………………… 


