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CÔNG TY CỔ PHẦN  

CƠ KHÍ KIÊN GIANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BIÊN BẢN THẨM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

Tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 

(Ngày 29 tháng 05 năm 2021) 

 

Hôm nay, Vào lúc 14h ngày 29 tháng 05 năm 2021 tại Đại hội Đồng Cổ đông thường niên 

năm 2021 của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm các ông, bà 

có tên sau đây: 

1. Ông: Nguyễn Thành Vinh - Trưởng Ban; 

2. Bà: Lê Thị Diễm   - Thành viên; 

3. Ông: Nguyễn Minh Lộc  - Thành viên. 

Đã tiến hành thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 

của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang như sau: 

Nội dung Số lượng Đơn vị 

Hình thức tham 

gia họp (Trực tiếp 

hay trực tuyến) 

1. Tổng số cổ đông của Công ty 61 Cổ đông 
 

• Tổng số cổ phần tương đương 5.000.000 Cổ phần 
 

2. Số cổ đông trực tiếp tham dự là: 16 Cổ đông 

- 15 Cổ đông tham 

gia họp Trực tiếp 

- 01 Cổ đông họp 

trực tuyến 

• Tương đương số cổ phần 3.732.693 Cổ phần 
 

3. Số cổ đông vắng mặt có ủy quyền 45 Cổ đông 
45 Cổ đông không 

tham gia họp 

• Tương đương số cổ phần 1.267.307 Cổ phần 
 

4. Số cổ đông vắng mặt KHÔNG ủy quyền 0 Cổ đông 
 

• Tương đương số cổ phần 0 Cổ phần 
 

5. Tổng số cổ đông tham dự Đại hội  

(Kể cả người đại diện ủy quyền tham dự Đại 

hội) 

17 Cổ đông 

- 16 Cổ đông trực 

tiếp tham dự 

- 01 người đại diện 

ủy quyền tham dự 

• Tổng số cổ phần sở hữu tương ứng 5.000.000 Cổ phần  

Kết quả: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và người đại diện ủy quyền 

tham dự Đại hội là: 5.000.000 Cổ phần; Chiếm 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của 

Công ty.  
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 Căn cứ vào Điều 145, Chương V - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 21 - Điều lệ 

tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang, cuộc họp Đại hội Đồng Cổ đông có 

đủ điều kiện tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết. 

Như vậy, đến thời điểm này Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ 

phần Cơ khí Kiên Giang đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội. 

Biên bản được lập lúc 14 giờ 10 phút cùng ngày và được thông qua trước Đại hội. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Chính 

                BAN KT TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG 

 

1. Ông: Nguyễn Thành Vinh ……………………….. 

 

 

2. Bà: Lê Thị Diễm …………………………………  

 

 

3. Ông: Nguyễn Minh Lộc ………………………….  

 

 


