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             Đà Nẵng, ngày 29 tháng 4 năm 2016 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ 

nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông ; 

- Căn cứ vào số cổ phần mà các cổ đông đại diện; 

Trên cơ sở kết quả thẩm tra tư cách cổ đông thực tế tham dự Phiên họp Đại hội cổ 

đông thường niên Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3, thay mặt Ban kiểm tra tư cách 

cổ đông, Tôi xin công bố kết quả như sau: 

1. Tổng số cổ đông được mời để tham dự họp: …….   cổ đông / ……..  cổ đông, đại 

diện cho 1.750.000 cổ phần, đạt …….. ..cổ phần có quyền biểu quyết. 

2. Vào hồi ……giờ ……, ngày 29 tháng 4 năm 2016, tổng số cổ đông và đại diện theo 

ủy quyền của cổ đông tham dự là: ……….. cổ đông/ đại diện cổ đông. 

3. Đại diện cho : ………………. cổ phần, đạt …….. % cổ phần có quyền biểu quyết 

của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3. 

Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ 

Đại hội này. 

( Danh sách chi tiết cổ đông và đại diện cổ đông tham dự kèm theo Biên bản này) 

- Căn cứ Quy định tại Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2014 về điều kiện tiến hành 

họp Đại hội đồng cổ đông, thay mặt Ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thương 

niên năm 2016 của Công ty CP Dược Trung ương 3, tôi xin tuyên bố cuộc họp Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Dược Trung ương 3 đủ điều kiện 

tiến hành theo Luật Doanh nghiệp. 
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