TONG cONG TY CAP NUOC SAT GON
TRACH NHIM HU1J HLN MOT THANH VIEN

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM
Dc Ip — Tir do — Hnh phñc

CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHQ LN
S: GL /NQ-HDQT

Quan 5, ngàyCJtháng nãm 2020
NGH! QUYET
(Ctc hçp ngày 30/06/2020)

HQI OONG QUAN TRJ
CONG TY CO PHAN CAP NU'OC CHq LN
Can cir Lust Doanh nghip s 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 cüa Quc hi
nuâc Cong hôa X hi Chü nghia Vit Nam;
Can cir Quyt djnh s6 6656/QD-UBND ngày 30/12/2005 cüa ChU tjch Uy ban
nhân dan thành phô Ho ChI Minh ye vic phê duyt phucrng an và chuyên Chi nhánh
cap nuOc Chçi Lan thuc Tong Cong ty Cap rnrrc Sài GOn thành Cong ty cô phân cap
nuâc Chq Lan;
Can cr Diu 1 th chirc va hot dng Cong ty c phn cp nuàc Chç Lan (süa
dôi, bô sung lan 4) cIa ducc Di hOi dông cô dông thu?ng niên närn 2018 thông qua
ngày 27/04/20 18 (NQ so 04/NQ-DHDCD);
Trong cuc hçp Hi dng quãn trj (HDQT) ngày 3 0/06/2020, các thành viên
HDQT cIa nghe báo cáo và trao dôi ye vic chi trã cô tirc näm 2019. Trén CG SO' tong
hqp kiên thão lun cUa các thãnh viên dir h9p, sr nhât trI cüa các thành viên HDQT
và kêt 1un cUa Ong Chü tjch HDQT,
QUYET NGH:
Diu 1. Chi trã c ti'rc näm 2019:
1. Th6ng nht chi trã c tirc nàm 2019 nhu sau:
Ngày däng k9 cu6i cüng: 24/07/2020
Hlnh thirc chi trà: bang tin mt
T 1 c6 ti'rc: 10,5%/ mnh giác phiu (01 c phiu nh.n 1.050 dông)
- ThO'i gian thanh toán: ngày 08/09/2020
2. Thng nht giao Giám dc Cong ty chi dao các phOng, ban nghip vi th?c
hin chi trá cô tirc nam 2019 theo dung ni dung trên.
Diêu 2. Nghj quyt nay có hiu 1rc k tü ngày k. Hi dng quán trj, Ban Giárn
dôc va các phOng, ban trong Cong ty có trách nhirn thi hãnh nghj quyêt nay.

No'i nhmn:

-N1iir diéu 2;
-Ban kiêm soát;
-Lu'u VT, VP.HDQT.

