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Mã BARCODE

PHIẾU BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP QUỐC TẾ HOÀNG ANH GIA LAI
Họ và tên cổ đông: .............................................................................................................................................
Mã số cổ đông:…. ................................................................................................................................................
Tổng số cổ phần sở hữu và/hoặc ủy quyền đại diện: …………..………………………………………… cổ phần
Sau khi nghiên cứu các tờ trình của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) được trình bày tại Đại hội, tôi có ý kiến biểu
quyết các vấn đề liên quan như sau:
Vấn đề 1:

Thông qua Báo cáo của Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam xác nhận danh sách chủ nợ
và giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi nêu tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
 Đồng ý

 Không đồng ý

 Không có ý kiến

Vấn đề 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ và bổ sung vốn hoạt động
kinh doanh
 Đồng ý
Vấn đề 3:

 Không đồng ý

 Không có ý kiến

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020 –
2025
 Đồng ý

Vấn đề 4:

 Không đồng ý

 Không có ý kiến

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện các vấn đề biểu quyết đã thông qua tại Đại Hội
 Đồng ý

 Không đồng ý

 Không có ý kiến
TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2021
Cổ đông/ Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

.........................
Ghi chú:
-

Cổ đông đánh dấu “X” vào ô lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết;

-

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần
Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tổ chức ngày 08/01/2021.

