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CONG TY. 
co PHRIEN BAN HOP NHÓM CÔ DÔNG �È Cn, ÚNG CÚ THÀNH VIÊN HOI 

LICOGI 166 DONG QUÅN TR. CÔNG TY CP LICOGI 166 

NHIEM KÝ 2022-2027 ANHX KUAN -1 

Can cù Lu�t doanh nghiép só 59/2020/QH14 duge Quoc HÙi muóc CÙng höa 

XHCN Viet Nam thông qua ngày 17 tháng 06 n�m 2020; 

C�n ci Diêu lÇ Cóng ty CP Licogi 166; 

Can cu Thong báo cua Công ty có phân LIcOGI 166 s6:.. /2023/TB-

HDQT ngày 04 tháng 02 n�m 2023 vé viÇc túmg ci, dë cù úing viên tham gia bâu 

ct thành viên HÙi �ông quán trË nhiÇm ky 2022 - 2027 

Hôm nay, ngày ... t¡i . 

chúng tôi là nhïng cô �ông cça Công ty CP Licogi 166, cùng nhau n�m gir 

.. cô phân (b�ng chï:... 

. %sô cô phân có quyên biêu quyêt cça Công ty CP Licogi 166, có tên trong 

Danh sách duói �ây: 

cô phân), chiêm tý lÇ 

Thoi gian 
sá CP so hïu nám oiit 

n�m giïr 
co phieu 

Ký xác CCCD/HÙ 
chi¿u/DKKD 

Dja chi 

throng trú 
Tên 

TT co �ong /dai diÇn SH 

CONG TY 
CO PHAN 
LICOGL 66 

HANH XU 
AN-P 

********** **"*** 

Tông cong 



Cùng nhât tri �ê cë úng viên/các úng viên sau dây úng cù thành viên HÙi 

dong quan trË Công ty CP Licogi 166 nhiÇm ky 2022- 2027 tai phiên hop �a 
hoi dông cô �ông thuòng niên 2023 - Công ty CP Licogi 166, nhu sau: 

I. Danh sách úng viên �Á cr thành viên HÙi �ông quan tri nhiÇm ky 

2022-2027: 

1. Ong (Bà): . 
CCCD/HO chieu só: 

***°*. 

Ngày cap:......Noi câp: ... 

Dja chi thurong trú: ... ***** 

Trinh �Ù hÍc vân: .. ... Chuyên ngành: .. 

Hien �ang sö hïu:.. cô phân, chiên tý lÇ ..% trên vôn diêu lÇ. 

2. Ong (Bà) **° 
**°°°. 

CCCD/HÙ chiéu só: ... Ngày cap:.. Noi câp: . 

Dia chi thuong tru:. 

Trinh dÙ hÍc vân: .. Chuyên ngành: ... 

Hien dang sÝ hïu: . Co phân, chiên tý lÇ..% trên vôn �iêu lÇ. 

Và. 

Chúng tôi cam kêt chju trách nhiÇm truóc pháp lut vÁ tính chính xác và 

trung thuc cça nÙi dung biên bàn này. 

Biên ban này �uçc lp vào lúc ... gio, ngày .. tháng... n�m 2023 và duge 

doc cho tát cå các thành viên nghe. 

.,ngay thàng. n�m 2023 

CO DONG 
(Nguoi auoc �è ciù dai diÇn nhóm, ký và ghi ro ho tên) 

Ghi chú: D6i vól có ding pháp nhân: 
Nguoi dai diÇn theo Pháp lu�t ký tên và �óng dáu; 

Truong hop pháp nhân cit dai diën góp von (dai diÇn theo iy quyén) thi nguoi dai diÇn ký tên và dinh kèm 

các van bán ciù nguði agi diÇn theo quy dinh. 
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