KỲ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY VÀ VẬN TẢI CẦN THƠ

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Họ và tên cổ đông: ……………………………..………………..………………………….…
Số cổ phần biểu quyết: …………….….. CP

Mã số cổ đông:………………..………

Biểu quyết các nội dung tại Kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

STT

Nội dung biểu quyết

1

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2013 và
Chiến lược phát triển năm 2014 - 2015

2

Báo cáo SXKD Công ty năm 2013 và Phương
hướng nhiệm vụ 2014

3

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm
2013.

4

Báo cáo tài chính năm 2013 đã được kiểm toán.

5

Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm
2014

6

Thù lao HĐQT, BKS năm 2013 chi phí hoạt
động HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2014

7

Không chia cổ tức năm 2013 do lợi nhuận
không có

8

Dừng thực hiện các dự án đầu tư của Công ty cổ
phần công nghiệp tàu thủy và vận tải Cần Thơ để
phối hợp với các tổ chức tín dụng và cổ đông lớn –
Tổng công ty công nghiệp tàu thủy (trước đây là
Tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam theo
Quyết định số 3287/QĐ-BGTVT ngày 21/10/2013
của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc thành
lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy) chấp thuận
dừng các dự án đầu tư thực hiện kiểm toán, quyết
toán chi phí đầu tư dở dang, tiến tới xử lý tài sản
hình thành từ các dự án này theo đúng các quy định
của Tổng công ty và điều lệ của Công ty

Đồng Không
ý
đồng ý

Ý kiến khác

9

Triển khai thực hiện giữ nguyên mô hình hoạt động
là Công ty cổ phần theo chủ trương và phương án
được phê duyệt tại Nghị quyết số 06/NQ-CNT ngày
10/01/2014 của Hội đồng thành viên Tổng công ty
công nghiệp tàu thủy, đồng thời uỷ quyền Ban điều
hành tổ chức thực hiện.

Lưu ý:
1. Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X vào một trong hai ô “Đồng ý”
hoặc “Không đồng ý” và/hoặc ghi rõ ý kiến khác vào từng nội dung biểu quyết (nếu ô
trống không đủ để ghi rõ ý kiến khác, cổ đông có thể ghi ở mặt sau của phiếu).
2. Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu
biểu quyết
3. Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban tổ chức để kiểm phiếu và lưu hồ sơ.

Ký và ghi rõ họ tên

