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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

1. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết: 

- Tên cổ đông:………………………………………………………………………………………. 

Giấy chứng nhận ĐKKD Số CMND/Thẻ CCCD/: …………………………………….. 

Ngày cấp:………………………………Nơi cấp……………………………………….. 

Họ và tên người đại diện của Cổ đông:………………………………….. ......................  

Số CMND/Thẻ CCCD: ………………..Ngày cấp:…………….Nơi cấp:……………… 

- Số cổ phần có quyền biểu quyết:………… cổ phần (Bằng chữ:………………… ………)           

2. Phần biểu quyết: 

Nội dung biểu quyết: Chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ 

(MCK: TTB) từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch 

Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (Theo nội dung Tờ trình gửi kèm) 

          Tán Thành                         Không Tán thành                             Không có ý kiến 

Lưu ý: 

- Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu  vào ô tương ứng với ý kiến của 

mình. 

- Cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.  

- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được gửi thư bảo 

đảm về Ban Tổ chức để thực hiện kiểm phiếu bằng địa chỉ sau: Công ty Cổ phần Tập 

đoàn Tiến Bộ, Ngõ 1, đường Bắc Kạn, tổ 2, P. Hoàng Văn Thụ, TP Thái Nguyên, T. 

Thái Nguyên 

3. Thời hạn lấy ý kiến: 

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: 17h00, ngày 25/08/2017. 

 

 ……………, ngày …… tháng …… năm 2017 

 CỔ ĐÔNG 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 


