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PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG 

  
I. Thông tin về tổ chức phát hành:   

- Tên công ty: Công ty cổ phần Nhân Lực Quốc Tế SOVILACO 

- Địa chỉ: 01 Phổ Quang, Phường 2 – Quận Tân Bình, TP.HCM.  
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0300 467 483.  
- Mã chứng khoán:SVL      
- Giá cổ phần: 10.000 đồng/ cổ phần  
- Sàn giao dịch: Upcom  

  
II. Thông tin về Cổ đông:  

Họvà tên:  .................................................................................................................   
Số CMND/CCCD/ Số giấy CNĐKDN:  ..................................................................  
Địachỉ:  .....................................................................................................................  
Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):  ...............................................................  
Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện)  ..................   
 ........................................................................................................................... 

III. Mục đích lấy ý kiến biểu quyết:  

Lấy ý kiến cổ đông để chuẩn bị cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2021 kết hợp Đại hội cổ đông Nhiệm kỳ 2020-2024 bằng hình thức trực tuyến.   
IV. Nội dung và ý kiến biểu quyết của Cổ đông:   
        (vui lòng đánh dấu x vào ô chọn)  

1. Thông qua dự thảo Quy chế tổ chức ĐHCĐ bằng hình thức trực tuyến (Đính kèm) 

 Đồng ý           Không đồng ý      

    Ý kiến khác: ……………………………………………………………… 

2. Thông qua dự thảo Phụ lục 1 – Hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện tử (Đính kèm)  
 Đồng ý           Không đồng ý      

    Ý kiến khác: ……………………………………………………………… 

3. Thông qua việc thành lập Ban kiểm phiếu, Ban giám sát và Ban thư ký lấy ý kiến cổ đông 
bằng văn bản, cụ thể như sau: 

Ban kiểm phiếu, gồm các ông/bà có tên sau:  

a. Bà Hoàng Lệ Châu, Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ Tổ trưởng.  

b. Ông Trần Đức Tố, Phó trưởng phòng Tư vấn 2 - Thành viên  

c. Ông Nguyễn Đức Minh Tuấn, Chuyên viên phòng TC-HC - Thành viên  

Ban Giám sát, gồm các ông/bà có tên sau:  

a. Ông Chu Vĩnh Phúc, Trưởng ban kiểm soát – Tổ trưởng.  

b. Bà Nguyễn Kim Tuyến, Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên.  



Ban Thư ký, gồm các ông/bà có tên sau:  

a. Bà Trần Hà Xuân Thành – Phó Trưởng Phòng TCHC – Tổ trưởng. 
b. Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính: Thành viên.  

 Đồng ý           Không đồng ý      

    Ý kiến khác: ……………………………………………………………… 

         Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến, 
niêm phong và gửi về Công ty chúng tôi để thuận lợi trong công tác kiểm phiếu.   

- Thời gian nhận phiếu lấy ý kiến từ ngày 23/7/2021 đến 17h00 ngày 02/8/2021  
- Địa chỉ nhận thông tin: Công ty Cổ phần Nhân lực Quốc tế SOVILACO     

 Số 1 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.  
- Điện thoại: 028.39976320 (Exp 320-321)   
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@sovilaco.com.vn   

 
Tp. Hồ Chí Minh, ngày …  tháng …. năm 2021  

                                                          (ký và ghi rõ họ tên)  


