
 

TÊN CÔNG TY 
—————- 

Số :  ……………. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 
NAM 

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc 

———————— 

  

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Tên công ty: …………………………………………………………………………….. 

Mã số doanh nghiệp: ……………………………………………………………………. 

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………….. 

1. Thời gian và địa điểm: 

– Vào hồi … h ngày ……. tháng …… năm ….. 

– Địa điểm: ………………………………………………………………………………. 

1. Thành phần tham dự cuộc họp: 

(1) ………………………. – Chủ tịch hội đồng quản trị, cổ đông công ty, nắm giữ 

……….. cổ phần, tương ứng với …………….. đồng chiếm ……..% vốn điều lệ – Chủ 

tọa cuộc họp 

(2) ……………………..  – cổ đông công ty, nắm giữ …………… cổ phần phổ thông 

tương ứng ……………….. đồng chiếm …..% vốn điều lệ – Thư ký cuộc họp 

(3) …………………….. 

(4) …………………….. – Thư ký cuộc họp 

Sau thảo luận tại cuộc họp, tất cả các cổ đông công ty (…/…. cổ đông) đạt …… % số 

cổ phần phổ thông có quyền khi biểu quyết đã thống nhất thay đổi với các nội dung 

sau: (Nếu lần lượt các nội dung cần thay đổi) 



…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

……………………………………………………………………………… 

Tỷ lệ phiếu quyết:  (Phương thức tính số phiếu biểu quyết: ….. cổ phần = …. phiếu. 

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: ……….. phiếu) 

– Tổng số phiếu hợp lệ: ……….. phiếu/………. phiếu, đạt ……% số biếu tham gia biểu 

quyết hợp lệ. 

– Tổng số phiếu không hợp lệ: ……. phiếu 

– Số phiếu tán thành: ………… phiếu/………. phiếu, đạt …….% số phiếu có quyền 

biểu quyết tham gia cuộc họp tán thành; 

– Số phiếu không tán thành:  …. thành 

– Số phiếu không có ý kiến: …. phiếu 

Cuộc họp đã thông qua các nội dung sau: 

…………………………………………………………………………………………………

… 

Cuộc họp kết thúc vào lúc …….. giờ ………………. 

 CHỦ TỌA CUỘC HỌP 
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Ký, đóng dấu 

  

  

THƯ KÝ CUỘC HỌP 
Ký 

  

  

  

 


