ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC FIRST REAL
***********
DỰ THẢO

PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC FIRST REAL NHIỆM KỲ 2020-2025
Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông
Họ và tên cổ đông:………………………………………………………………………
Số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền:……………………….cổ phần
Tổng số cổ phần có quyền bầu cử HĐQT: ……………………….cổ phần
Kết quả bầu thành viên HĐQT:

I.
1.
2.
3.
II.

Ứng cử viên

STT
1.

Nguyễn Hào Hiệp

2.

Nguyễn Anh Tuấn

3.

Hà Thân Thúc Luân

4.

Thân Hà Nhất Thống

5.

Phan Thị Cẩm Thanh

6.

Nguyễn Thế Trung

Số phiếu

Đà Nẵng, ngày …. tháng 05 năm 2020
Phần chữ ký xác nhận của cổ đông/Đại diện cổ đông
(Ký và ghi rõ họ tên)
Lưu ý:
-

-

Phiếu bầu Thành viên HĐQT này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
của Công ty CP Địa ốc First Real tổ chức vào ngày …/03/2020;
Phiếu bầu hợp lệ là phiếu bầu phải đảm bảo được các điều kiện sau đây:
 Phiếu do Công ty CP Địa ốc First Real phát hành có dấu treo của Công ty và/hoặc mã cổ
đông/mã vạch do Ban tổ chức Đại hội phát hành;
 Tổng số phiếu có quyền bầu cử thành viên HĐQT cho các ứng cử viên không được vượt quá
tổng số phiếu có quyền bầu cử nêu tại Mục I.3;
 Phiếu bầu phải được cổ đông hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký và ghi rõ họ tên;
 Đáp ứng các quy định khác theo q uy chế đại hội của Công ty CP Địa ốc First Real
Cổ đông khi nhận được phiếu bầu cần kiểm tra lại thông tin cổ đông tại Mục I. Trường hợp có sai
sót xin vui lòng liên hệ Ban Tổ chức để được cấp lại.

