CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
------------------------------------------

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: FPT.xxxxxx
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)
NỘI DUNG

Tán thành

Nội dung xác nhận: Tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2021 của CTCP FPT và tán thành thông qua Chủ tịch Đoàn, Ban Kiểm
phiếu, Quy chế làm việc và Chương trình Đại hội

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với
từng nội dung biểu quyết. Sau đó nhấn Biểu quyết để
gửi kết quả biểu quyết.



Không Không có
tán thành
ý kiến



Ngày 08 tháng 04 năm 2021
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
------------------------------------------

PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: FPT.xxxxxx
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)
NỘI DUNG

Tán thành

Không Không có
tán thành
ý kiến

Nội dung 01: Phê duyệt Báo cáo Tài chính Kiểm toán năm 2020







Nội dung 02: Phê duyệt Định hướng chiến lược giai đoạn 2021-2023 và
Kế hoạch kinh doanh 2021







Nội dung 03: Phê duyệt Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2020 và
Ngân sách thu nhập và thù lao của Hội đồng Quản trị năm 2021







Nội dung 04: Phê duyệt Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2020 và Ngân sách chi phí
hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021







Nội dung 05: Phê duyệt Phương án sử dụng lợi nhuận năm 2020 và Chính sách
chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021







Nội dung 06: Phê duyệt Phương án phân phối Cổ phiếu Quỹ cho CBNV







Nội dung 07: Phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty







Nội dung 08: Phê duyệt Quy chế Quản trị Công ty







Nội dung 09: Phê duyệt Thay đổi địa chỉ Công ty







Nội dung 10: Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của HĐQT







Nội dung 11: Phê duyệt Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát







Nội dung 12: Phê duyệt đề xuất lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập thực hiện


kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2021
Ngày 08 tháng 04 năm 2021
ĐẠI BIỂU
Hướng dẫn:
(Ký và Ghi rõ họ
Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với
từng nội dung biểu quyết. Sau đó nhấn Biểu quyết để
gửi kết quả biểu quyết.



