
cONG TY CP LICOGI 166 CONG HOÅ X HOI CHn NGH*A VIÆT NAM 
Doe lp - Ty do - H¡nh phúe 

Hà Noi, ngày 25 tháng 2 n�m 2023 

BIÊN BAN KIÉM PHIÉU 
Dai hÙi co �ông throng niên n�m 2023- Công ty CP Licogi 166 

C�n c luat doanh nghiêp ban hành ngày 17/6/2020; 

Cän ctt vào Dièu lé cia Cóng ty Có phân Licogi 166 depe Dai hÙi dóng có dóng 

thong qua ngày 25/06/2021; 
-Cän ci Quy ché �è ci, img ci, báu HÙi dông quán tri nhiÇm ký 2022-2027 

Vão hoi 16 gio 30 phút ngày 25 tháng 2 n�m 2023, T¡i dja chi Vän phòng 
Licogi 166, t§ng 4, toa JSc34, ngô l64 Khu¥át Duy Ti¿én, Thanh Xuân, hà NÙi. Ban 
kiêm phiêu dugc �¡i hÙi �ông cô �ông thông qua gôm các thành viên: 

- Ông Vü Quôc Së-Truong ban 

- Bà L& Thanh Huyên - thành viên 

Bà Ung ThË Phuong-thành viên 
Datién hành kiem phiÃu bieu quyêt t¡i D¡i hÙi cô �ông thuòng niên 2023 cua 

Công ty CP Licogi 166 vê viÇc bâu 03 thành viên HEQT nhiÇm ky 2022 -2027, kÙ 

quà kiêm phiêu dugc ghi nhn duói �ây: 
1. BAU ÚNG CÙ VIÊN ÔNG Vp �ÚC MANH LÀ THÀNH VIÊN HÐ¢T| 

NHIÆM KÝ 2022-2027. 
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HANH XU 
Tong só phiéu bi¿u quyét: 8 phi¿u 

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

chiêm ty lÇ 98,9 % sô cô phân có quyên biêu quyêt tham du �¡i hÙi. 

- Tong sÑ phiéu không tán thành là 0 phiêu, tuong úng vÛi 0 cÑ phàn, chi¿m 

ty lÇ 0 % so cô phân có quyên biêu quyêt tham dur �ai hÙi. 

- Tông só phiéu không có ý kién/ho·c có ý kiên khác là 2 phiéu, tuong úng 

voi 44.100 co phàn, chiém ty lÇ 1,1 % só cô phân có quyèn biÁu quy¿t tham du 

Dai hoi. 
Nhu vay, ông Vk �rc M¡nh duoc thông qua là thành viên HEÐQT mÛi vói 

ty le 98,9%. 

2. BAU ÚNG Cn VIÊN ÔNG PHAN VAN DUONG LÀ THÀNH VIÊN 
HÐQT NHIÆM KÝ 2022-2027. 
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- Tóng só phiéa biÁu quyét: 8 phiéu 
Tong só phiéu hãp lÇ: 8 phi¿u 

Tong sô phiêu tán thành là 6 phiêu, tuong úng vói 3.847.345 cô phân, 

chiém ty lÇ 98,9 % só co phân có quyÁn biéu quyét tham då �ai hÙi. 
-Tông sÑ phi¿u không tán thành là 0 phi¿u, turong úmg vói 0 có phân, chiem 

ty l� 0 % só co phân có quyên biêu quyêt tham dur Dai hÙi. 

Tông só phiéu không có y ki¿n/ho·c có ý kién khác là 2 phiêu, tuong úng 
vói 44.100 co phân, chi¿m tý lÇ 1,1 % só có phân có quyên biêu quyêt tham du 

Dai hÙi. 
Nhu vy, ông Phan V�n Duong �ugc thông qua là thành viên H�QT mói 

vói ty lÇ 98,9%. 

3. BAU ÚNG CÚ VIÊN ÔNG Vp QUÓC sÜ LÀ THÀNH VIÊN HÐQT 
NHIEM KY 2022-2027. 

- Tong sÑ phiéu bièu quy¿t: 8 phi¿u 
- Tong sÑ phiéu hop 1Ç: 8 phiéa 

Tong só phiéu tán thành là 6 phiéu, tuong img vÛi 3.847.345 cô phân, 

chiêm tý lÇ 98,9 % so có phân có quyên biêeu quyêt tham dy Dai hÙi. 
- Tong sÑ phi¿u không tán thành là 0 phiéu, tuong úmg vÛi 0 có phân, chiém 

ty 1e 0% s6 cò phàn có quyèn bi�u quy¿t tham du �¡i hÙi. 
- Tong só phiéu không có ý kién/ho·c có ý kién khác là 2 phi¿u, tuong úng 

vói 44.100 co phân, chiêm tý lÇ 1,1 % sô cô phân có quyên biêu quyêt tham du 

N 
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Dai hoi. 
Nhu vay, ông Vü Quôc Sù duge thông qua là thành viên HÐQT mÛi vÛi tý 

1 98,9%. 

IIL KET LUAN: 

Vói tý lÇ kiêm phiêu nhu trên, �ôi chiêu quy �Ënh cça Lut Doanh nghiÇp, 
Dieu le Công ty CP Licogi 166, Quy ché b§u cë, két lun: 

Dai HÙi �ông cô �ông Công ty CP Licogi 166 phiên hop thuong niên 2023 

chính thúc thông qua viÇc bâu 03 thành viên HÙi �ông quàn trË nhiÇm ky 2022-2027. 

Viec kiêm phiéu kêt thúc vào hôi 16 giò 40', biên bàn kiém phieu gôm 03 
trang và duge lâp vào hôi 16h40° cùng ngày. 
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Các thành viên Ban kiêm phiêu cam kêt vê tính chính xác và trung thrc cça 

Biên ban kiêm phi¿u này. 

CHÚ TOA DAI HOI BAN KIÉM PHIÉU 

Truong ban: 

Uy viên 1: Mu 

Uy viên 2: 

Lt ankHuwjn 
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