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CONG TY CP LICOGI 166 CONG HOÀ x HOI CHn NGHIA VIÆT NAM 

DÙc lp -Ty do - Hanh phúc 

Hà Noi, ngày 25 tháng 02 n�m 2023 

BIÊN BÅN KIÉM PHIÉU 

Dai hÙi cô �ông thuòng niên n�m 2023 - Công ty CP Licogi 166 

- C�n ct huât doanh nghiÇp ban hành ngày 17/6/2020; 

- C�n cú vào Diêu lê cia Công ty Có phân Licogi 166 dugc Dai hÙi dóng có dóng 

thông qua ngày 16/5/2022; 
- C�n ci Qu ché tó chirc dai hÙi duge Dai hÙi dóng có dong thóng qua. 

Vào hôi 16 giò 30 phút ngày 25 tháng 02 n�m 2023, T¡i dja chi Vän phòng 

Licogi l66, Tâng 4, tòa nhà JSC34, ngð 164 duong Khuât Duy Tiên -P.Nhân Chính -

Q.Thanh Xuân Hà NÙi Ban kiêm phiêu dugc �¡i hÙi �ông cô �ông thông qua gôm các 

thành viên: 
- Ông Vü Quóc St- Truong ban 

- Bà Ung ThË Phuong - thành viêen 

Bà Le Thanh Huyên-thành viên 
�a tiên hành kiêm phiêu bi¿u quyêt t¡i �¡i hÙi có �ông thuong niên 2023 cça 

Công ty CP Licogi 166, kêt quà kiêm phiêu dugrc ghi nhn duói �ây: 

L KÉT QUÀ BI�U QUYÉT BÅNG HiNH THÚC GIO PHIEU TAI DAI 

CC 

LIC 

HANH HOL 
1. Thông qua báo cáo Kêt quà ho¡t �Ùng san xuât kinh doanh n�m 2022, ké 

hoach ho¡t �ông n�m 2023 

Tóng sô phiêu biêu quyêt: 8 phiêu 

- Tong sÑ phi¿u hop lÇ: 8 phiéu 
Tông sÑ phi¿u tán thành là 6 phiéu, tuong ing vói 3.847.345 có phån, chiêm tý 

lE 98,9 % sô cô phân có quyên biêu quyêt tham du �ai hÙi. 

- Tong só phiéu không tán thành là 0 phi¿u, tuong úmg vói 0 có phân, chiêm tý lÇ 

0% só cophàn có quyên bi¿u quy�t tham dy �¡i hÙi. 
- Tóng só phieu không có ý kién/ho·c có y kiên khác là 2 phiêu, tuong úng vÛi 

44.100 co phàn, chi¿m tý lÇ 1,1 % só co phàn có quyÁn bi¿u quyêt tham dy Dai hÙi 

Nhu vây, NÙi dung 1 da dugc thông qua vói tý lÇ 98,9% 

2. Thông qua báo cáo tài chính n�m 2022. 

- Tóng só phieu biéu quyét: 8 phiéu 

-Tong só phiêu hop lÇ: 8 phiéu 

- Tông sÑ phi¿u tán thành là 6 phi¿u, turong úng vÛi 3.847.345 co phân, chiêm tý 
1e 98,9 % só có phàn có quyên bi¿u quyêt tham dy �ai hÙ. 
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- Tông só phiéu không tán thành là0 phi¿u, tuong úng vói 0 co phân, chiêm tý lÇ 

0 % s6 co phàn có quyÁn biêu quyét tham du �¡i hÙi. 
- Tóng só phiéu không có y ki¿n/ho·c có y ki¿n khác là 2 phiêu, tuong úng vÛ 

44.100 cô phân, chiêm ty lÇ 1,1 % sô cô phân có quyên biéu quyêt tham då �ai hÙi. 

Nhu vây, NÙi dung 2 �ã duoc thông qua vÛi tý l� 98,9% 

3. Thông qua viÇc chia cô téc, trích lp quù n�m 2022 và kê hoach cô téc 

n�m 2023 

- Tông sÑ phi¿u biÃu quyét: 8 phiéu 

- Tóng só phiéu høp lÇ: 8 phiÃu 

- Tong só phi¿u tán thành là 6 phi¿u, tuong úng vÛi 3.847.345 có phân, chiêm tý 

le 98,9 % só co phân có quyên bi¿u quyêt tham du Dai hÙi. 
- Tong só phi¿u không tán thành là 0 phiéu, tuong úng vÛi 0 có phân, chiêm tý lÇ 

0% só có phân có quyên biêu quyêt tham dår �ai hÙi. 
- Tông sÑ phi¿u không có ý kién/ho·c có ý kién khác là 2 phiêtu, tuong úng vÛi 

44.100 cô phân, chiêm tý lÇ 1,1 % sô có phân có quyên biêu quyêt tham dr �ai hÙi. 

Nhu vay, NÙi dung 3 �� dugc thông qua vÛi tý lÇ 98,9%6 
4. Thông qua Báo cáo quyêt toán thù lao n�m 2022 và kê ho�ch thù lao n�m 

2023 cüa Hoi dông qu£n trË Công ty Cô phân Licogi 166 

- Tong só phi¿u biêu quy¿t: 8 phiéu 

Tong só phiéu hop lÇ: 8 phiêu 
- Tong sÑ phiêu tán thành là 6 phiéu, tuong úng vÛi 3.847.345 co phân, chiÃm tý 

le 98,9 % só có phân có quyên biÁu quyét tham dr D¡i hÙi. 
-Tông só phiéu không tán thành là 0 phi¿u, trong tng vói 0 có phân, chiém tý 1e 

0 % só co phân có quyên bi¿u quyêt tham du �ai hÙi. 

- Tông só phi¿a không có ý kién/hoãc có ý kién khác là 2 phiéu, tuong úng vÛi 
44.100 có phàn, chiém tý lÇ 1,1 % só cô phàn có quyÁn bi¿u quy¿t tham dyr E�¡i hÙi. 

hu vy, NÙi dung 4 �ã �uoc thông qua vÛi tý 1Ç 98,9% 

5. Thông qua viÇc lyra chon công ty kiêm toán Báo cáo tài chính n�m 2023 

Tông só phi¿u bi¿u quyét: 8 phi¿u 
- Tong só phiéu hop lê: 8 phi¿u 
- Tóng só phiéu tán thânh là 6 phiéu, tuong img vÛi 3.847.345 co phân, chi¿m tý 

1� 98,9 % só có phàn có quyên bi¿u quyêt tham du Dai hÙi. 

Tong só phiéu không tán thành là 0 phiéu, tuong íng vÛi 0 có phán, chiêm tý lÇ 

0% s6 co phàn có quyèn biéu quyét tham dy Dai hÙi. 
- Tong só phiéu không có ý kién/ho·c có ý ki¿n khác là 2 phi¿u, tuong úng vÛi 

44.100 co phàn, chi¿m tý l¢ 1,1 % s có phân có quyèn biéu quyét tham du �ai hÙi. 
Nhu vay, NÙi dung 5 �ã duoc thông qua vÛi tý lÇ 98,9% 
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6. Thông qua nhân sy quán lý công ty t¡i tÝ trình sÑ 06/2023/TTr-DHÐCÐ 

ngày 25/02/2023. 

Tóng só phiêu bi¿u quyêt: 8 phiêu 
- Tong só phi¿u hop 1Ç: 8 phieu 
- Tông sÑ phiéu tán thành là 6 phiéu, tuong úng vói 3.847.345 có phân, chiêm ty 

e 98,9 % só có phân có quyÁn biÁu quyét tham dr �ai hÙi. 
- Tông sÑ phiéu không tán thành là o0 phiéu, tuong úng vÛi 0 co phàn, chiém tý lÇ 

0 % só co phàn có quyèn biÃu quyét tham du ��i hÙi. 
- Tong só phiêu không có ý ki¿n/ho·c có ý ki¿n khác là 2 phiêu, tuong tng vÛi 

44.100 co phân, chi¿m tý lÇ 1,1 % sÑ có phàn có quyên bieu quyét tham du �¡i hÙi. 

Nhu vây, NÙi dung 6 �ã duoc thông qua vói tý lÇ 98,9% 

7. Thong qua quy ch¿ bâu cir, úng cë thành viên HÐQT nhiÇm ky 2022-2027 

Tóng só phiéu biêu quy¿t: 8 phi¿u 
Tong só phiéu hop lÇ: 8 phi¿u 
- Tông só phiéu tán thành là 6 phi¿u, tuong úng vÛi 3.847.345 co phàn, chiêm tý 

le 98,9 % só có phân có quyên bi¿u quyét tham då �ai hÙi. 
- Tong só phi¿u không tán thành là 0 phieu, tuong úng vÛi 0 co phân, chiêm tý lÇ 

0 % so co phân có quyên bi¿u quyé tham du �ai hÙi. 
- Tong sÑ phiéu không có ý kiÃn/ho·c có ý kiêen khác là 2 phiêu, tuong úng vÛi 

44.100 co phàn, chi¿m tý 1Ç 1,1 % só co phàn có quyên bièu quyét tham dr D¡i hÙi. 

Nhu vy, NÙi dung 7 d� dugc thông qua vói tý lÇ 98,9% 

TY 

IL KÉT LUAN: 
6 

Vói ty lÇ kiém phiêu nhu trên, �ôi chiêu quy dËnh cça Lut Doanh nghiÇp, �iêu 

1e Cong ty CP Licogi 166, Quy ché tó chirc �¡i hÙi, két lun: 

Dai HÙi dong có �ông Công ty CP Licogi 166 phiên hop thuong niên 2023 chính 
théc thông qua các nÙi dung sau �ây: 

1. Thông qua báo cáo Kêt quà ho¡t �Ùng san xuât kinh doanh n�m 2022, kê ho¡ch 

hoat dÙng n�m 2023; 

2. Thông qua Báo cáo tài chính n�m 2022; 

3. Thông qua viÇc chia có túc, trích lp các quy n�m 2022 và kê ho¡ch cô túc n�m 

2023; 
4. Thông qua Báo cáo quyét toán thù lao n�m 2022 và kê hoach thù lao n�m 2023 
cça HÙi �ông quán trË Công ty CP Licogi 166; 
5. Thông qua viÇc lya chon Công ty kiêm toán báo cáo tài chính n�m 2023. 

6. Thông qua nhn su quan lý công ty 
7. Thông qua quy chê bâu cù, úng cë thành viên HÐQT nhiÇm ky 2022-2027. 
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ViÇc kiêm phi¿u két thúc våo hôi 16h40' biên b£n kiÃm phiéu gòm 04 trang và 
duoc lp vào hôi 16h40 cùng ngày. 

Các thành viên Ban kiÃm phi¿u cam k¿t vè tính chính xác và trung thyc cùa Biên 
ban kiem phiêu này. 

BAN KIÉM PHIÉU CHn TOA DAI HOI 

Trwong ban: 

Uy viên 1: hllul 
e h 1kdi 

Uy viên 2: 

Van Tan Hu 
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