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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

(Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh) 

 

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

- Họ và tên (đối với cổ đông là cá nhân):………………………………………………………………… 

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

- Tên tổ chức (đối với cổ đông là tổ chức):………………………………………………………………. 

Số GCNĐKDN:……………………....Ngày cấp:……….….Nơi cấp: …………….…………….      

Họ và tên người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông:…………………………………………… 

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

- Số cổ phần có quyền biểu quyết:……………………………………………………….. cổ phần  

(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………..)           

2. Phần biểu quyết: 

STT Nội dung biểu quyết 
Tán 

thành 

Không tán 

thành 

Không có 

ý kiến 

Thông qua đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh, chi tiết như sau: 

TT Mã ngành Ngành nghề bổ sung    

1 

6810 

Kinh doanh bất động sản, quyền sử 

dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng 

hoặc đi thuê.  

Chi tiết: Kinh doanh bất động sản. 

   

2 

6820 

Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, 

đấu giá quyền sử dụng đất.  

Chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động 

sản, tư vấn bất động sản, quảng cáo bất 

động sản 

   

 



Lưu ý: 

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu  vào ô tương ứng với ý kiến 

của mình. 

- Yêu cầu 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 nộp về Ban Tổ chức 

để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau: 

• Gửi thư bảo đảm về địa chỉ:  

Công ty Cổ phần Procimex Việt Nam  

Địa chỉ: Số 264/56 đường Hoàng Văn Thái, P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, TP. Đà 

Nẵng 

• Gửi email về địa chỉ: tuananh@tonkin-group.com   

3. Thời hạn lấy ý kiến: 

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: 17h00, ngày 21/11/2019 

 

  Đà Nẵng, ngày …… tháng …… năm 2019 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

CỔ ĐÔNG 

 

 

Lý Thu Quỳnh 

 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 
Phạm Tuấn Anh 
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