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CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18                                                                                

Địa chỉ: Số 135 Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Tp. Hà Nội                                                         

Điện thoại: 024. 33 544 667                                   Fax: 024. 33 544 667                      

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN COMA18 

TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

doanh nghiệp; 

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt 

Nam khóa XI thông qua ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông 

qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần COMA 18 đã được Đại hội 

đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 17/11/2005 và được sửa đổi, bổ sung ngày 

19/4/2017; 

Căn cứ Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 

2016-2021; 

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường Phòng B601 nhà B, Học 

viện quản lý cán bộ xây dựng và đô thị, Km10 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, được 

sự tín nhiệm của Đại hội, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ 

phần COMA18 bầu vào Ban kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu thông qua kết quả các 

vấn đề cần biểu quyết và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 

2016-2021.  

Thành phần Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có: 

1. Ông Bùi Đình Dư   Trưởng ban 

2. Ông Lê Tiến Nam    Thành viên 

3. Bà Nguyễn Thị Thanh Loan  Thành viên 

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu nội dung các vấn đề biểu quyết, về kết 

quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội 

trên cơ sở quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Điều 

lệ Công ty, quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-

2021. 

Kết quả cụ thể như sau: 
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*Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT & thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2021  

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử:          cổ phần  

      * Kết quả bầu cử bổ sung 03 ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021: 

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ  :                        cổ phần  

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ :                        cổ phần 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, các ông, bà có tên sau đã trúng cử là thành viên 

HĐQT Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021: 

1/Ông, bà 

2/ Ông, bà 

3/ Ông, bà 

*Kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021: 

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử:              cổ phần  

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ  :                        cổ phần  

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ :                        cổ phần 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, ông, bà có tên sau đã trúng cử là thành viên BKS 

Công ty cổ phần COMA18 nhiệm kỳ 2016-2021: 

1/Ông, bà 

*Kết quả kiểm phiếu đối với nội dung các vấn đề biểu quyết như sau: 

Tổng số cổ phần tham gia bỏ phiếu tại thời điểm bỏ phiếu bầu cử:              cổ phần  

Tổng số cổ phần bỏ phiếu hợp lệ  :                        cổ phần  

Tổng số cổ phần bỏ phiếu không hợp lệ :                        cổ phần 

(Có bảng tổng hợp kèm theo) 

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các nội dung nêu trên đã được thông qua tại phiên 

họp ĐHĐCĐTN năm 2018 của Công ty cổ phần COMA18. 

Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào hồi           giờ         cùng ngày, đã được các thành 

viên của Ban kiểm phiếu đồng thuận nhất trí. 

Biên bản kiểm phiếu được lưu vào hồ sơ tài liệu phiên họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2018 Công ty cổ phần COMA18. 

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  

 

T/M. BAN KIỂM PHIẾU  

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

Bùi Đình Dư 
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