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BIÊN BAN KIÉM TRA TU' CÁCH CÓ DÔNG 
DAI HOI CÓ DÔNG THUONG NIÊN 2023 

CÖNG TY CÔ PHAN LICOGI 166 

Can cr Luat doanh nghiÇp và các v�n bån huróng dán Luât doanh nghiep; 

Can cir Ludt chimg khoán và các v�n bán huóng dán thi hành Luát Chimg khoán; 
- C�n ct Dièu lé tó Công ty Có phân Licogi 166; 
- Cän ct quy ché tó chiic và diéu hành �¡i hÙi dóng có dong thucàng niên 2023 

cua Công ty Cô phán Licogi 166. 

Ban kiem tra tu cách có �ông Công ty Co phán Licogi 166 gôm các thành 

vien: 

-Ong Vk Quóc Sù - Truong ban 

- Bà Ung ThË Phuong - Thành viên 

- Bà Le Thanh Huyên Thành viên 
Da tiên hành kiêm tra tu cách cô �ông vê dy �¡i hÙi �ông cô �ông thuong 

niên 2023 cça Công ty CP Licogi 166 tô chúc ngày 25/02/2023. 

Tai thoi dieêm lp biên bàn, két quå kiém tra thÃ hiÇn nhu sau: 

- Tong só nguoi sÛ hïru chúng khoán dugc quyên tham dy d¡i hÙi là 717 

co �ông, �¡i diÇn cho 7.600.000 có phân có quyên biêu quyêt. (Danh sách nguoi 
so hu chúng khoán tai ngày däng ký cuoi cung ngày 01/02/2023 theo Danh sách 

Tong hop nguoi sß hiu ching khoán só VO25/2023-LCS/VSÐ-EDK do Trung tám 
luu ký ching khoán ViÇt Nam cáp ngày 03/02/2023) 

- Tông sô co dông dugc Công ty gui thu moi có m·t tham du �¡i hÙi là 

717 co dông, �¡i diÇn cho 7.6000.000 cô phân có quyên biêu quyêt. 

- Tong só co �ông có m·t tham dy d¡i hÙi tai thoi diem 14h30 ngày 
25/02/2023 là 17 cô dông d¡i diÇn cho 3.891.445 cô phân, chiêm ty lÇ 51,2% 

tong so cô phân �ang luu hành cüa Công ty. 

Trong quá trinh chuân bË d¡i hÙi, không có don thr khiéu n¡i, ho·c thac 
m�c gi vê tu cách cô �ôong tham dy �¡i hÙi. 

Dôi chiêu quy �Ënh cça Lut Doanh nghi�Çp và �ieu lÇ cça công ty, phiên 

hop �¡i hÙi có �ông throng niên 2023 cua Công ty Cô phân Licogi 166 ngày 
25/02/2023 �áp úng �ày �ç �iÁu kiÇn vé tý lÇ có �ông tham dy d� tién hành �ai 

hoi. Ja 



Xin trân trong c�m on! 
THANH VIÊN 1 THÀNH VIÊN 2 TRUONG BAN 

u T ay L Mand, Huir 
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