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BÁO CÁO KIỂM TRA TƢ CÁCH CỔ ĐÔNG 

Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên 

Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng năm 2019 

Vào hồi      giờ,      phút, ngày 25 tháng 6 năm 2019, tại Phòng chiếu số 1, tầng 3 toà nhà Fafilm Cinema, 19 

Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm: 

Ông/bà: …………………... Chức vụ: Trưởng ban 

Ông/bà: …………………... Chức vụ: Thành viên 

Ông/bà: …………………... Chức vụ: Thành viên 

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi      giờ      phút ngày 25 tháng 6 năm 2019 và đã được báo 

cáo công khai trước Đại hội. 

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự 

Đại hội với kết quả như sau: 

Cổ đông tham dự hợp lệ: 

         Số lượng Cổ đông tham dự trực tiếp:                   

  Số lượng Cổ đông ủy quyền:               

  Đại diện cho:                cổ phần   

  Chiếm:              % số cổ phần có quyền biểu quyết 

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty 

Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 2019 với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều 

kiện tiến hành Đại hội. 

Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông được lập hồi        giờ        phút, ngày 25 tháng  6 năm 2019 và đã được 

báo cáo công khai trước Đại hội  

Ngày 25 tháng 6 năm 2019 

TM. BAN KIỂM TRA TƢ CÁCH CỔ ĐÔNG 

TRƢỞNG BAN 

 


