
 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS 
 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS 
 
PHẦN I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 
1. Dành cho cổ đông là cá nhân: 

Họ và tên:  ...........................................................................................................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:  ..............................................................................................  
Nơi cấp:  ..............................................................................................................................  
Ngày cấp: ……./……/…… 

2. Dành cho cổ đông là tổ chức: 
Tên tổ chức:  ........................................................................................................................  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .......................................................................................  
Địa chỉ trụ sở chính:  ...........................................................................................................  
 .............................................................................................................................................  

PHẦN II. BIỂU QUYẾT: 
1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:  ...............................................................................  

Trong đó: 
1.1. Sở hữu:  ........................................................  cổ phần; 
1.2. Đại diện theo ủy quyền:  ..............................  cổ phần. 
2. Nội dung biểu quyết: 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không 
tán 

thành 

Không 
có ý 
kiến 

1 
Thông qua việc thay đổi toàn văn Điều lệ Công ty để 
phù hợp với quy định áp dụng cho công ty đại chúng 

   

2 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty    

3 
Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành 
viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 

   

4 
Thông qua mức thù lao năm 2018 của các thành viên 
Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên 

   

5 
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh 
doanh của Công ty 

   

6 
Thông qua việc đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký 
chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết tại Sở 
giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

   

7 
Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực 
hiện các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông biểu 
quyết thông qua 

   

Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu � vào ô tương ứng với ý kiến của mình. 
Bằng việc ký tên dưới đây, tôi xác nhận mọi thông tin nêu tại Phiếu biểu quyết này là 

chính xác, trung thực, không bị lừa dối hay ép buộc. 
 



 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS 
 

 CỔ ĐÔNG/ 
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN 

CỦA CỔ ĐÔNG 
(ký và ghi rõ họ tên) 

 
 
 
 
 
 
(*Vui lòng liên hệ với Ban tổ chức để được giải đáp các thắc mắc, câu hỏi liên quan 
đến nội dung Phiếu biểu quyết này) 


