JUNTA GENERAL ORDINÀRIA
D'ACCIONISTES
Concepció, 20 08202 Sabadell
Tel. 93 728 34 51

Targeta d'assistència, de delegació i vot a distància per a la Junta General ordinària d'Accionistes de Companyia d'Aigües de Sabadell, SA, que tindrà lloc
a Sabadell, a la seu social del carrer de la Concepció, 20, a les 12 hores del dia 16 de juny del 2022, en primera convocatòria o,
en segona convocatòria, el dia següent al mateix lloc i a la mateixa hora.

assistència
L'accionista que desitgi assistir de forma presencial a
la Junta ha de signar aquesta targeta en l'espai que
figura a continuació i presentar-la el dia de la Junta
en el lloc de celebració.
BARCELONA, 16 de juny de 2022

Codi d'accionista:
Nombre d'accions:

SIGNATURA DE L'ACCIONISTA

delegació de vot
Codi d'accionista:

D

Nom:

Nombre d'accions:

L'accionista a favor del qual s'ha expedit la present targeta confereix la seva representació per a aquesta Junta General a:
1.
2.

El President del Consell d'Administració
____________________________________

que votarà favorablement les propostes d’acords en relació a l'ordre del dia formulades pel Consell d'Administració i les que es
formulin per part dels accionistes en la mateixa sessió de la Junta, tret que s’indiqui una altra cosa en les instruccions següents per
a l’exercici del vot: _________________________________________________________________________________________________________
S'entendrà conferida al President del Consell d'Administració tota delegació que no contingui expressió nominativa de la persona
física o jurídica en què es delegui.
Extensió de la delegació. La delegació s’estén també a aquelles altres propostes d’acords que es puguin presentar en la mateixa
sessió de la Junta en relació a assumptes no inclosos en l’Ordre del Dia i puguin ser sotmeses a votació per així permetre-ho la Llei.
Si vostè no desitja que sigui així, marqui la casella NO següent, cas en que s’entendrà que instrueix de forma precisa al seu representant per a que s’abstingui:
NO
Si la delegació s’estén a tals propostes, la instrucció precisa de l’accionista al representant és la de votar en sentit POSITIU, tret que
una altra cosa indiqui a continuació: _______________________________________________________________________________________

BARCELONA, 16 de juny de 2022

Per a la vostra comoditat, utilitzeu el sobre franquejat en destinació adjunt per trametre les delegacions de vot per correu.

SIGNATURA DE L'ACCIONISTA
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Concepció, 20 08202 Sabadell
Tel. 93 728 34 51

vot a distància
Accionistes que desitgin votar a distància
Codi d'accionista:

Nom:

Nombre d'accions:
L’accionista a favor de qui s’ha expedit la present targeta desitja, amb anterioritat a la celebració de la Junta, votar a distància i en
sentit favorable les propostes d’acords en relació a l'ordre del dia formulades pel Consell d'Administració i les que es formulin per
part dels accionistes en la mateixa sessió de la Junta, tret que s’indiqui una altra cosa en les instruccions següents per a l’exercici del
vot: ______________________________________________________________________________________________________________________
No procedeix el vot a distància per a possibles propostes no compreses en l’Ordre del Dia.

_________________________, ______ de ___________ de 2022

Per a la vostra comoditat, utilitzeu el sobre franquejat en destinació adjunt per trametre el vot per correu.

SIGNATURA DE L'ACCIONISTA

ordre del dia
Primer.

Informe del President.

Segon.-

Examen i aprovació, si s’escau, dels comptes anuals de l’exercici 2021 i de l’informe de gestió, verificats pels auditors de comptes de la Societat.

Tercer.-

Examen i aprovació, si s’escau, de la gestió social.

Quart.-

Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aplicació del resultat de l’exercici 2021.

Cinquè.-

Aprovació, si s’escau, de la proposta de repartiment de Dividends Extraordinaris.

Sisè.- 		

Nomenament dels auditors de comptes de la societat.

Setè.-

Delegació de facultats per a l’execució dels acords adoptats, amb facultats d’esmena i complementació.

Vuitè.-

Torn obert de paraula.

Tota la documentació relacionada amb la Junta General es troba a disposició dels accionistes en la pàgina web de la Societat (www.cassa.es).
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