
      CÔNG TY CP SÁCH – THIẾT BỊ TRƯỜNG HỌC KIÊN GIANG     ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022                                                    PHIẾU BIỂU QUYẾT MÃ CỔ ĐÔNG: ……….  - Họ và tên cổ đông:………………………………………………….  - 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 CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TÁN THÀNH KHÔNG TÁN THÀNH KHÔNG Ý KIẾN Nội dung 01: Thông qua các Báo cáo năm 2021, bao gồm: Báo cáo HĐQT; Báo cáo của Ban Giám đốc .    Nội dung 02: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.    Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021; báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn RSM Việt Nam.    Nội dung 04: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.    Nội dung 05: Thông qua Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.    Nội dung 06: Thông qua Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi năm 2022.    Nội dung 07: Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.    Nội dung 08: Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi, bổ sung các văn bản: Điều lệ hoạt động công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.    Hướng dẫn: Đại biểu biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) lựa chọn Một trong các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến cho từng nội dung biểu quyết.    Ngày 20 tháng 05 năm 2022        CỔ ĐÔNG             (Ký và ghi rõ họ tên) MẪU 


