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Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội thường niên năm 2019 của Công ty 

cô phần tập đoàn khoáng sản Á Cường .
Thông tin này được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 07/06/2019 tại 
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Băc Giang, ngày 06 tháng 05 năm 2019

BIÊN BẢN KIÊM TRA T ư  CÁCH CỒ ĐÔNG 
THAM D ự  ĐẠI HỘI ĐÒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

CÔNG TY CỎ PHẦN TẬP ĐOÀN KHOÁNG SẢN Á CƯỜNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp sổ 68/QHH13/2014 do Quốc hội khóa 13 Cộng hòa xã hội

Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường. 

Căn cứ việc kiểm tra tư cách và sổ đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông Công 

ty cổ phần Tập đoàn khoảng sản A Cường năm 2019.

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 02 phút ngày 06 tháng 05 năm 2019, Đại hội đồng cổ 

đông thường niên Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường được tổ chức tại 

Phòng hội trường Công ty, địa chỉ: Thôn Gốc Gạo, xã cẩm Đàn, Huyện Sơn Động, 

tỉnh Bắc Giang. Ban kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2019 Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, chúng tôi gồm có:

Cùng tiến hành kiếm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cố đông thường 

niên năm 2019 của Công ty cổ phần tập đoàn khoáng sản Á Cường, kết quả như sau: 

Tong so cổ đủng của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách ngày 

12/04/2019 Cố đông có quyền tham dự Đại hội là 1.522 co đông tương ứng với 

51.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tống số cổ đỏng và người được ủy quyền tham dự Đại hội là:45 cổ đông tương 

ứng với 17.429.220 cổ phần, chiếm 34,17% tổng sổ cổ phần biểu quyết.

Dựa trên kết quả kiềm tra tư cách cổ đông, tính đến thời điểm hiện nay,số lượng 

người tham dự Đại hội đại diện cho 34,17 % số lượng cố phần có quyền biểu quyết.

Ông Đỗ Khánh Đức 

Bà Đinh Thị Ngọc San 

Bà Phạm Thị Thu Hoài

- Trưởng ban
- thành viên

- thành viên.



Căn cứ luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần tập đoàn 

khoáng sản Á Cường. Đại hội cổ đông thuờng niên năm 2019 của công ty cổ phần tập 
đoàn khoáng sản Á Cường không đủ điều kiện tiến hành.

Biên bản gồm 02 trang và được lập thành 01 văn bản, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 

06 tháng 05 năm 2019 và được lưu trữ tại phòng Tổ chức hành chính của cổ phần tập 

đoàn khoáng sản Á Cường.

Các thành viên ban kiểm tra tư cách cổ đông nhất trí thông qua kết quả kiểm tra và 

cùng ký tên vào biên bản.

1. Ông Đỗ Khánh Đức...
2. Bà Đinh Thị Ngọc San

3. Bà Phạm Thị Thu Hoài
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