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BIÊN BẢN KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT  

NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

 NGÀY 20/9/2021 CỦA TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM - CTCP 

Hôm nay, vào lúc ___h___ ngày 20 tháng 9 năm 2021, tại Tòa nhà Ocean 

Park, số 1 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - 

CTCP (“Đại hội”) đã tiến hành biểu quyết thông qua nội dung trình tại Đại hội, 

cụ thể như sau: 

  I. Thành phần Ban Kiểm phiếu 

1. Ông Nguyễn Quang Dũng  - Trưởng Ban 

2. Bà Vũ Thị Diệp    - Thành viên 

3. Ông Đỗ Đức Duy    - Thành viên 

 II. Kết quả biểu quyết 

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết là ______ phiếu, tương đương với tổng 

số cổ phần tham gia biểu quyết là ____________ cổ phần. Sau khi tiến hành 

biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau: 

Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh bổ sung Kế hoạch sản xuất kinh 

doanh và đầu tư năm 2021 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP  

- Tổng số cổ phần tán thành: _____________ cổ phần, chiếm _____% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tổng số cổ phần không tán thành: _______ cổ phần, chiếm _____% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. 

- Tổng số cổ phần không có ý kiến: _______ cổ phần, chiếm _____% tổng 

số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự Đại hội. 

Biên bản kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Tổng 

công ty hàng hải Việt Nam - CTCP được lập vào lúc ____h____ ngày 20/9/2021 

và được tất cả các thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất thông qua. 

 
 

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU  TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU 

 


