
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017  

CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN  

---o0o---  

THẺ BIỂU QUYẾT (LẦN 1)  

Mã tham dự: ………………….  CMND/Hộ chiếu/GĐKDN số: …………………  

Họ tên: ……………………………    

Tổng số phiếu biểu quyết: ………………….   

CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:  

      

 
  

Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất – kinh doanh của TAWACO năm 2016 và định 

hướng công tác sản xuất kinh doanh năm 2017   

 

1   Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến   

  *1008-3-1*  *1008-3-2*  *1008-3-3*   
  Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, dự kiến kế hoạch năm 2017 của Hội đồng quản trị   

2   Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến   

  *1009-3-1*  *1009-3-2*  *1009-3-3*   
 

  Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016, dự kiến kế hoạch năm 2017 của Ban kiểm soát   

3   Đồng ý  Không đồng ý   Không có ý kiến   

  

*1010-3-1*  *1010-3-2*   *1010-3-3*   

  

4   

Thông qua báo cáo tài chính năm 201 6  đã được kiểm toán    

Đồng ý  Không đồng ý   Không có ý kiến   

  

*1011-3-1*  *1011-3-2*   *1011-3-3*   

  Thông tờ trình về việc trích lập quỹ, phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016 và thông qua lế 

hoạch tài chính, chia cổ tức năm 2017   

 

5   Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến   



  *1012-3-1*  *1012-3-2*  *1012-3-3*   
 

  Thông tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thư ký Công ty không chuyên trách 

năm 2017   

6   

  

Đồng ý  Không đồng ý  Không có ý kiến   

*1017-3-1*  *1017-3-2*  *1017-3-3*   

  Thông tờ trình về việc giao Hội đồng quản trị quyết định các hợp đồng giao dịch với Tổng công  

7   

ty cấp nước Sài Gòn     

Đồng ý   Không đồng ý   Không có ý kiến   

  

*1018-3-1*   *1018-3-2*   *1018-3-3*   

      

   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 4 năm 2017  

     CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN  

     (Ký, ghi rõ họ tên)  

    
  


