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CÔNG TY CỔ PHẦN                                   

BAMBOO CAPITAL 

 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

....................o0o...................... 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN  

                             

A. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG: 

1. Tên cổ đông:.................................................................................................................  

2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD: .............................................................  

3. Địa chỉ: .........................................................................................................................  

4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) tại ngày 03/02/2016: …cổ phiếu.  

5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):…cổ phiếu.  

 

B. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG: 

I. Nội dung 1 

Hủy phương án phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công 

ty năm 2015 đã xin Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình số 04/2015/TT-ĐHCĐ ngày 

15/04/2015:  

   : Đồng ý 

 : Không đồng ý 

     : Không ý kiến 

II. Nội dung 2: 

Xin ý kiến cổ đông về phương án phát hành thêm cổ phiếu trong năm 2016 với các nội 

dung chính như sau: 

1. Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 

Thông qua phương án cháo bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo khoản 1, điều 

II, mục A của Tờ trình của HĐQT gửi kèm. 
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Biểu quyết 

: Đồng ý  

   : Không đồng ý 

: Không ý kiến 

 

2. Chào bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên 

Thông qua phương án cháo bán cổ phiếu cho cán bộ nhân viên theo khoản 2, điều II, 

mục A của Tờ trình của HĐQT gửi kèm. 

Biểu quyết 

: Đồng ý  

   : Không đồng ý 

: Không ý kiến 

 

3. Điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức, phát hành cổ phiếu để tạm ứng cổ tức 

Thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tạm 

ứng cổ tức theo khoản 3, điều II, mục A Tờ trình của HĐQT gửi kèm. 

Biểu quyết 

: Đồng ý  

   : Không đồng ý 

: Không ý kiến 

 

4. Lưu ký và Niêm yết bổ sung:  

Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ cổ phiếu sau phát hành theo 

khoản 4, điều II, mục A Tờ trình của HĐQT gửi kèm.  

Biểu quyết 

: Đồng ý  

   : Không đồng ý 

: Không ý kiến 
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5. Ủy quyền  

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo khoản 5, điều II, mục A Tờ 

trình của HĐQT gửi kèm. 

Biểu quyết 

: Đồng ý  

   : Không đồng ý 

: Không ý kiến 

 

Ghi chú: 

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu () vào một trong ba ý kiến: Đồng ý, Không đồng ý 

hoặc Không ý kiến và gửi về Công ty đúng thời gian quy định. 

- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty trước 16h00 ngày 29 tháng 02 

năm 2016 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại trụ sở chính của Công ty: 

Lầu 14, Tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 

1, Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty 

quá thời hạn nêu trên (theo dấu mộc của phong bì nếu gửi bưu điện) được xem là cổ 

đông tán thành với nội dung đề nghị biểu quyết. 

 

 ……………, ngày    tháng    năm 2016 

 CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG 

 (Ký tên, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 


