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CÔNG TY CP KHÁCH SẠN VÀ DỊCH VỤ 

ĐẠI DƢƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---o0o--- 

Hà Nội, Ngày 25 tháng 6 năm 2019 

 

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT NHÓM NỘI DUNG THỨ NHẤT 

 

Đại hội đồng cổ đông thƣờng niên năm 2019 

 Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dƣơng  

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 phiếu gồm: 

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

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

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

đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại 

Dương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

Số lượng Đại biểu tham dự trực tiếp:   

Số lượng Đại biểu ủy quyền:  

Đại diện cho:                        cổ phần 

Chiếm:                       số cổ phần có quyền biểu quyết 

Kết quả bỏ phiếu: 

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung nhƣ sau: 

Tổng số phiếu phát ra:                    đại diện cho:                       cổ phần,  

                                                             chiếm                        Tính trên số CP biểu quyết dự họp 

Tổng số phiếu thu về:                       đại diện cho:                       cổ phần,  

                                                             chiếm                        Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Tổng số phiếu hợp lệ :                     đại diện cho:                     cổ phần, 

                                                             chiếm                       Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Tổng số phiếu không hợp lệ :                     đại diện cho:                     cổ phần, 

                                                             chiếm                       Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 
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Nội dung 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả 

hoạt động năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm kỳ 2014 -2019 

Tổng số phiếu tán thành:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Tổng số phiếu không tán thành:                      đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:                    đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Nhƣ vậy Nội dung 1 đƣợc thông qua với tỉ lệ                         

Nội dung 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và báo cáo kết thúc nhiệm 

kỳ 2014 - 2019 

Tổng số phiếu tán thành:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Tổng số phiếu không tán thành:                      đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:                    đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Nhƣ vậy Nội dung 2 đƣợc thông qua với tỉ lệ                      

Nội dung 3. Thông qua Tờ trình về số lƣợng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2019 - 2024 

Tổng số phiếu tán thành:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Tổng số phiếu không tán thành:                      đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến:                    đại diện cho:                       cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
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Tổng số phiếu không hợp lệ:                      đại diện cho:                      cổ phần, 

                                                             chiếm:                      Tính trên số CP biểu quyết dự họp. 

Nhƣ vậy Nội dung 3 đƣợc thông qua với tỉ lệ        

              

Biên bản được lập lúc        giờ        phút ngày 25 tháng 6 năm 2019 và đã được báo cáo trước 

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương năm 

2019

Ngày 25 tháng 6 năm 2019 

TRƢỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

 

 

 

 

 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU                               THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU 


