


































































































































































Trang 1 

TỔNG CÔNG TY SOANDEZI 

CÔNG TY CP CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

--------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

----o0o---- 

Số:        /BB-ĐHĐCĐ2019-HĐQT Biên Hoà, ngày 29 tháng 3 năm 2019 

“Dự thảo”  
 

BIÊN BẢN HỌP 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 

 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI 

- Địa chỉ trụ sở chính: 48 Cách Mạng Tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai 

- Giấy chứng nhận ĐKDN số: 3600259296 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai cấp ngày 29/12/2014 

 

A- THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI: 

       - Thời gian: vào lúc … giờ … phút, ngày 29 tháng 3 năm 2019 (Thứ Sáu). 

       - Địa điểm: tại Hội trường Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai, số 48 Cách Mạng 

Tháng 8, phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

 

B- THÀNH PHẦN THAM DỰ: 

     Ngay thời điểm khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty 

cổ phần cấp nước Đồng Nai: 

-  Tổng số cổ đông và đại diện nhóm cổ đông được mời: …….. cổ đông 

- Tham dự Đại hội có ……. cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có mặt và được ủy 

quyền tương đương …………. cổ phần, chiếm tỷ lệ ………% /vốn điều lệ. 

 

C-   NỘI DUNG ĐẠI HỘI : 

I/ Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội: 

Đại hội đã nghe bà Trần Dương Thị Huyền Châu - Trưởng Ban thẩm tra tư cách 

đại biểu tham dự Đại hội công bố Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội cổ 

đông thường niên năm 2019 của cổ đông, như sau: 

- Tổng số cổ đông được mời tham dự: ……. cổ đông. 

- Tổng số cổ phần của cổ đông được mời tham dự: 100.000.000 cổ phần có quyền 

biểu quyết. 

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội có ……. cổ đông và đại diện nhóm cổ đông có 

mặt và được ủy quyền tương đương .….….…. cổ phần, chiếm tỷ lệ .….…% số cổ phần 

có quyền biểu quyết. 

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp. Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019 đã đủ điều kiện để khai mạc và tiến hành theo quy định. 
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II/ Thủ tục tiến hành Đại hội đồng cổ đông: 

1/ Thông qua Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của 

Công ty cổ phần cấp nước Đồng Nai. 

2/ Chủ tọa Đại hội: 

- Ông Vũ Văn Học - Chủ tịch HĐQT  

3/ Chủ tọa Đại hội cử Ban thư ký để ghi lại nội dung và diễn biến của Đại hội, 

gồm: 

1. Bà Đỗ Thị Thu Cúc 

2. Ông Trịnh Bảo Ân 

4/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí ……% (số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua tờ trình đề cử Ban bầu cử và kiểm phiếu gồm: 

1. Ông Nguyễn Đức Định  - Trưởng ban. 

2. Ông Nguyễn Quang Minh  - Thành viên. 

3. Ông Lý Thắng Cường  - Thành viên. 

4. Ông Vũ Đức Việt   - Thành viên. 

5. Ông Trần Hoàng Anh Phương - Thành viên. 

Ban bầu cử và kiểm phiếu có nhiệm vụ: Kiểm phiếu biểu quyết; kiểm phiếu bầu cử 

bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của các cổ đông dự họp để báo cho Ban 

Thư ký ghi vào Biên bản Đại hội. 

5/ Chủ tọa Đại hội đã trình Đại hội biểu quyết nhất trí ……% (số cổ phần có quyền 

biểu quyết tham dự Đại hội) thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2019. 

III/ Nội dung chính của Đại hội: 

1/ Đại hội đã nghe các nội dung báo cáo như sau:  

1.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; kế hoạch hoạt động         

năm 2019. 

1.2. Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản 

xuất kinh doanh năm 2018. 

1.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

1.4. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ 

năm 2018. 

1.5. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

1.6. Tờ trình thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và 

Ban kiểm soát năm 2019. 

1.7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019. 

1.8. Công bố Quyết định số …………ngày …./…./2019 của Tổng Công ty Sonadezi 

V/v……. 

1.9. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
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1.10. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

1.11. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 

và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

1.12. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên 

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

1.13. Công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. 
 

2/ Đại hội sau khi nghe các nội dung, cổ đông đã thảo luận và biểu quyết: 

2.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018; kế 

hoạch hoạt động năm 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc kiểm tra, giám sát tình 

hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ………% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.3. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các 

quỹ năm 2018. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết.  

2.5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 
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2.6. Thông qua kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, 

Ban kiểm soát năm 2019. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019: 

Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn RSM Việt Nam. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Danh sách ứng viên gồm: 

- Ông/Bà:………. 

- Ông/Bà:………. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát 

nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Danh sách ứng viên gồm: 

- Ông/Bà:………. 

- Ông/Bà:………. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.10. Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng 

quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

Phần biểu quyết: 

- Tán thành     : ………… Cổ phần chiếm …….% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không tán thành : ………… Cổ phần chiếm ……% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

- Không có ý kiến : ………….. Cổ phần chiếm ……..% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

2.11. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban 

kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

- Ban bầu cử và kiểm phiếu đã thực hiện công tác bầu cử, phổ biến kỹ cho 

các cổ đông về Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử; thể lệ và cách thức bầu cử. 
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- Đại hội đã tiến hành bầu cử theo đúng Quy chế, thể lệ bầu cử. 

* Kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS: 

Theo kết quả kiểm phiếu: (Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu): 

 Thành viên Hội đồng quản trị đắc cử gồm : 

1/ ............. 

2/ ............. 

 Thành viên Ban kiểm soát đắc cử gồm: 

1/ ............. 

2/ ............. 
 

V- THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI : 

         Đại hội đồng cổ đông nhất trí .......% số cổ phần có quyền biểu quyết tham gia Đại 

hội thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội. 

         Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần cấp nước Đồng 

Nai đã kết thúc lúc ....... giờ ....... phút ngày 29/3/2019. 

         Biên bản này đã được đọc toàn văn trước Đại hội. Chủ tọa Đại hội đã xin Đại hội 

biểu quyết. Đại hội đã nhất trí biểu quyết .......%/số cổ phần có quyền biểu quyết tham 

gia Đại hội. 

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội được công bố trên website của Công ty: 

http://www.dowaco.vn, chương mục: Quan hệ cổ đông. 

 

BAN THƯ KÝ CHỦ TỌA ĐẠI HỘI 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Bảo Ân 

 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Học 

 

http://www.dowaco.vn/
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