




 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC  

------------***------------ 

 
 

GIẤY XÁC NHẬN  

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

 
Kính gửi:  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  

VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-WASECO  
 

 

Tên cổ đông: ....................................................................................................................  

CMND/ĐKKD số:  .................... do  ...........................  cấp ngày ....................................   

Địa chỉ liên hệ:  ................................................................................................................  

Số điện thoại: ...................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu (tính đến ngày 08/6/2018):  ......................................  

(bằng chữ  ................................................................................... ) cổ phần của Công ty 

Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước-WASECO. 

Bằng văn bản này, tôi xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2018 vào ngày 29/6/2018.  
………………, Ngày ……… tháng ……… năm 2018 

Cổ đông/đại diện cổ đông 

(Ký tên, ghi họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ghi chú: Để thuận lợi cho công tác tổ chức, kính đề nghị Quý cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự 

Đại hội trước ngày 26/6/2018 theo địa chỉ hoặc điện thoại, fax, email dưới đây: 
 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC-WASECO 

Địa chỉ: số 10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM 

Điện thoại: (028) 38 476 558 hoặc Fax: (028) 38 475 161 

Email: tchc.waseco@gmail.com 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

……………………, ngày……… tháng……… năm 2018 
 

GIẤY UỶ QUYỀN 
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 

 

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư 

và xây dựng cấp thoát nước. 
  

Bên uỷ quyền:  

Cổ đông:  ................................................................................................................................  

CMND/Giấy ĐKKD số:  .........................  ngày cấp:  ................... , nơi cấp:  .........................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................   

Điện thoại ...............................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu: .................................  cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư và 

Xây dựng cấp thoát nước. 

Số cổ phần bằng chữ: .............................................................................................................  

Uỷ quyền cho. 

Ông/bà:  ..................................................................................................................................  

CMND số:  ...................................  ngày cấp:  ............................ , nơi cấp:  ...........................  

Địa chỉ: ...................................................................................................................................   

Điện thoại ...............................................................................................................................  

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ 

phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước và biểu quyết tất cả các vấn đề có liên quan tương 

ứng với số cổ phần do tôi sở hữu. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất 

kỳ khiếu nại nào về sau. 
 

 BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN 
(ký, ghi rõ họ tên) 

BÊN UỶ QUYỀN  

(ký, đóng dấu và ghi họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú: - Mỗi cổ đông chỉ được uỷ quyền cho một người khác. 

 - Trường hợp cổ đông không tham dự có thể uỷ quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành công ty hoặc người khác. 
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CHƯƠNG TRÌNH 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018  

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC  (WASECO) 

Ngày 29  tháng 6 năm 2018  
 

TT NỘI DUNG  

I THỦ TỤC  

1 Đăng ký, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết. 

8h00  

–  

8h45 

2 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu  

3 Giới thiệu thành phần Chủ tịch đoàn, chỉ định Thư ký Đại hội 

4 Biểu quyết thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.    

5 Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội  

6 Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội 

II CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  

7 TGĐ báo cáo kết quả hoạt động SXKD 2017 và kế hoạch SXKD 2018.  

8h45 

 – 

10h00 

8 HĐQT báo cáo hoạt động và đánh giá giám sát đối với Ban điều hành. 

9 Báo cáo chi phí hoạt động HĐQT, BKS 2017 và dự toán chi phí 2018 

10 Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán 

11 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017. 

12 Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động năm 2017.  

13 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018; 

14 Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Nghị định 

71/2017/NĐ-CP. 

III BẦU CỬ VÀ THẢO LUẬN  

   

15 Thông qua Quy chế bầu cử 

Thông qua danh sách ứng cử, đề cử   

Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu 

Bầu thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2018-2023. 
10h00 

– 

11h30 

16 
Ý kiến của các cổ đông tham dự.  

Tổng hợp và trả lời các ý kiến của cổ đông 

17 Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS 

18 

HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT, phó chủ tịch HĐQT công ty 

BKS họp bầu Trưởng Ban kiểm soát. 

Công bố kết quả bầu Chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. 

IV BIỂU QUYẾT  

19 Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình 11h30

– 

12h00 
20 Thông qua Nghị quyết Đại hội  

 BẾ MẠC ĐẠI HỘI 

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI 
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CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ   
XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC 

WASECO 

  

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do  - Hạnh phúc 

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng  6  năm 2018 

QUY CHẾ LÀM VIỆC 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CẤP THOÁT NƯỚC 

 
Điều 1: Những quy định chung. 

1.1.  Quy chế làm việc này sử dụng cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 (sau đây 

gọi là Đại hội) của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát nước-WASECO; 

1.2.  Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều 

kiện và thể thức tiến hành Đại hội; 

1.3.  Cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này. 

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch. 

2.1. Đoàn chủ tịch gồm 03 người là thành viên của Hội đồng quản trị, do Chủ tịch HĐQT 

làm Chủ tọa. 

2.2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch: 

- Chủ trì Đại hội đồng cổ đông thường niên; 

- Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận tại Đại hội. 

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội thảo luận, biểu quyết thông 

qua. 

- Trả lời và yêu cầu cá nhân có liên quan trình bày những vấn đề trong chương trình do 

cổ đông yêu cầu. 

- Làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ 

đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông/đại 

diện cổ đông tham dự. 

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký. 

3.1. Thư ký do Đoàn chủ tịch giới thiệu, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tịch và Đại hội 

đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình. 

3.2.   Nhiệm vụ của Thư ký: 

- Ghi chép đầy đủ trung thực các nội dung Đại hội. 

- Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội 

và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu. 

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông. 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông. 

4.1.  Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 3 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu và 

được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  

4.2.  Ban kiểm tra tư các cổ đông có trách nhiệm: 

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp. 

- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội.  

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông. 
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5.1.  Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng cấp thoát 

nước có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 08/6/2018 được quyền tham gia Đại 

hội đồng cổ đông thường niên 2018. 

5.2.  Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội. 

- Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội cổ đông phải mang theo giấy 

tờ tùy thân (CMND, Hộ chiếu … ) và Thư mời tham dự Đại hội nộp cho Ban tổ chức 

để kiểm tra tư cách cổ đông và được nhận một phiếu biểu quyết (ghi tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết của cổ đông). 

- Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể uỷ quyền 

cho đại diện của mình tham dự và việc ủy quyền thực hiện theo điều 15 Điều lệ Công 

ty. 

- Trong thời gian diễn ra Đại hội các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của 

Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự. 

- Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo 

quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được 

Đoàn chủ tịch cho phép. 

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm 

chỉnh quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm quy chế này thì 

tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo khoản 7, 

điều 142 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. 

- Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu 

quyết ngay tại Đại hội, Chủ toạ không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông 

đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh 

hưởng. 

- Khi cổ đông đã đăng ký tham dự đại hội, nhưng lúc biểu quyết mà vắng mặt coi như 

đã biểu quyết đồng thuận. 

Điều 6: Tiến hành đại hội. 

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít 

nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt ngày 

08/6/2018.  

Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể 

từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ 

đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại 

hội đồng cổ đông lần thứ nhất. 

Điều 7: Phát biểu ý kiến trong Đại hội. 

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn chủ tịch (thông qua Thư ký Đại hội 

đồng), khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn chủ tịch nhất trí 

mới được phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lắp. 

Điều 8: Biên bản Đại hội đồng cổ đông. 

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản và 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được 

thông qua trước khi bế mạc Đại hội. 

Điều 9: Điều khoản thi hành. 

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên với 9 điều. Quy 

chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. 

Kính trình Đại hội xem xét thông qua để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp. 




















































































































