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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN 

 

CỘNG HOÀ XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

          Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2018 

Dự thảo 

BIÊN BẢN KI ỂM PHI ẾU 

BẦU CỬ THÀNH VIÊN H ỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2023 

TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN (DSN) 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa 
Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen; 

- Căn cứ Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần 
Công viên nước Đầm Sen đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2018-2023) đã 
được Đại hội đồng cổ đông thông qua; 

- Căn cứ các Phiếu bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị. 

 

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm có:  

1. Ông …………………………………….. Chức vụ: Trưởng ban 

2. Ông ....................................................... Chức vụ: Thành viên 

3. Bà ……………………………………… Chức vụ: Thành viên 

Căn cứ danh sách đề cử để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Công ty Cổ phần 
Công viên nước Đầm Sen  bao gồm các Ông/Bà có tên sau: 

Danh sách ứng cử viên vào Hội đồng Quản tr ị: 

1. Ông …………………………………………… 

2. Ông …………………………………………… 

3. Ông …………………………………………… 

4. Ông …………………………………………… 

5. Ông …………………………………………… 

6. Ông …………………………………………… 

7. Ông …………………………………………… 

8. Bà……………………………………………… 

9. Ông……………………………………………. 
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Đoàn chủ tịch đã tiến hành thông báo danh sách và đã được Đại hội thống nhất các thành viên được 
đề cử, tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị. Số lượng nhân sự được bầu của Hội đồng Quản trị 
là 06 trong số những người thuộc danh sách đã nêu trên. 

Ban Kiểm phiếu đã phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử trước Đại hội; kết quả bầu cử sẽ được 
tính theo số lượng cổ phần sở hữu hoặc đại diện có quyền biểu quyết của từng cổ đông tham dự 
chính thức. 

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành giám sát quá trình bầu, thu phiếu bầu. Ban kiểm phiếu đã tiến hành 
kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau: 

1.  Tổng số phiếu phát ra: ........... tờ phiếu, đại diện cho ...................... cổ phần bằng …….% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

2.  Tổng số phiếu thu về: ........... tờ phiếu, đại diện cho ...................... cổ phần bằng …….% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

Trong đó:  

- Số phiếu hợp lệ: ........... tờ phiếu, đại diện cho ...................... cổ phần bằng …….% số cổ phần có 
quyền biểu quyết tham dự đại hội. 

- Số phiếu không hợp lệ: ........... tờ phiếu, đại diện cho ..................... cổ phần bằng …….% số cổ 
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. 

Kết quả kiểm phiếu như sau:  

Danh sách bầu Hội đồng Quản trị (theo thứ tự ABC) 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ % 

1 Ông    

2 Ông    

3 Ông    

4 Ông    

5 Ông    

6 Ông    

7 Ông    

8 Bà   

9 Ông   

 

Căn cứ vào Quy chế bầu cử đã được thông qua, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của 
Công ty và kết quả kiểm phiếu; Ông/Bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng Quản trị Công ty 
Cổ phần Công viên nước Đầm Sen theo thứ tự phiếu bầu từ cao xuống thấp: 



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN NƯỚC ĐẦM SEN 3 

 

 

Danh sách trúng cử vào Hội đồng Quản trị: 

STT HỌ VÀ TÊN SỐ PHIẾU BẦU TỶ LỆ % 

1 Ông    

2 Ông    

3 Ông    

4 Ông    

5 Ông    

6 Ông    

 

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 (ba) trang, được lập xong vào hồi ……h….., ngày 07 tháng 02 
năm 2018 và đã được thông qua công khai trước Đại hội. 

          TRƯỞNG BAN 

 

 

 

        ……………………… 

          THÀNH VIÊN 

 

 

 

    …………………………. 

 THÀNH VIÊN 

 

 

 

……………………… 

   

 


