CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ

Số 10 đường 1/5, phường Hiệp Thành, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang
Điện thoại: 0293 3867 359 - Fax: 0293 3867 359

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
Kính gửi: Quý cổ đông, Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ
Công ty Cổ phần Mía Đường Cần Thơ (CASUCO) trân trọng kính mời Quý Cổ đông
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 theo các thông tin chi tiết dưới đây:
1. Thời gian: khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút, ngày 08 tháng 09 năm 2021.
2. Địa điểm: trực tuyến (online) tại địa chỉ: https://casuco.daihoicodong.online
3. Nội dung:
a) Báo cáo của Ban kiểm soát về về thiệt hại của Công ty qua các năm (trước năm
2019);
b) Tờ trình v/v Nhà máy đường Phụng Hiệp tạm dừng sản xuất vụ 2021-2022 và kế
hoạch xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu CASUCO vụ 2021-2022:
b1) Tạm dừng 01 vụ sản xuất tại NM đường Phụng Hiệp (vụ 2021-2022) và thực hiện
phương án sử dụng lao động do thay đổi cơ cấu tổ chức, tổ chức lại lao động (sắp xếp chấm
dứt hợp đồng lao động cho người lao động tại Công ty do thu hẹp sản xuất).
b2) Đề án xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu CASUCO đạt tối thiểu 2.000 ha mía
(tương đương 200.000 tấn mía). Sau khi đầu tư vùng nguyên liệu đạt sản lượng, cân đối hiệu
quả, có lãi và đủ điều kiện sản xuất thì giao cho HĐQT xem xét quyết định tiếp tục đưa nhà
máy vào hoạt động trở lại (không phải tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường để trình
phương án sản xuất lại).
c) Tờ trình v/v đề nghị nâng vốn điều lệ Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng;
d) quyết toán chi phí và thù lao HĐQT, BKS 2020-2021 và dự toán chi phí và thù lao
HĐQT, BKS 2021-2022.
4. Ban tổ chức sẽ công bố/ đăng tải hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự cuộc họp
trực tuyến và các tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 trên
website của CASUCO kể từ ngày 19/8/2021 tại đường dẫn: Trang chủ website casuco.com.vn
-> Quan hệ cổ đông -> download (http://casuco.com.vn/vn/download.aspx?name=downloadtai-lieu)
5. Đăng ký tham dự: Để công tác tổ chức Đại hội được tổ chức chu đáo, đề nghị Quý cổ
đông gửi Email đăng ký tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) đến
CASUCO trước 16 giờ ngày 27/08/2021. Email: bankiemphieucasuco@gmail.com
Tiêu đề email:

CASUCO – Đăng ký tham dự trực tuyến ĐHĐCĐ bất thường 2021
Họ và tên (các) cổ đông: [Tên cổ đông]

Nội dung email:

Số CP sở hữu: [Số cổ phần sở hữu của cổ đông tương ứng]

(Điền đủ các đầu
mục, điền thông tin
tương ứng của mình
vào phần in nghiêng
trong ngoặc vuông)

Họ và tên người được ủy quyền: [Tên Người được ủy quyền]
Số CP được ủy quyền: [Tổng số cổ phần được ủy quyền từ (các) cổ đông
khác]
Số điện thoại đăng ký tham dự: [Số điện thoại]
Email đăng ký tham dự: [Địa chỉ email]

Tập tin đính kèm để
xác minh tư cách
người tham dự:
(Các giấy tờ, văn bản
có hai mặt cần được
chụp đủ cả hai mặt)

1. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cổ đông (Chứng minh nhân dân/Căn
cước công dân/Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành
lập)
2. Bản chụp Giấy tờ pháp lý của cá nhân tham dự họp (Chứng minh
nhân dân/Căn cước công dân) (nếu người tham dự họp có nhận ủy quyền
của cổ đông khác)
3. Bản chụp các Giấy ủy quyền của cổ đông cho người tham dự
họp (nếu người tham dự họp có nhận ủy quyền của cổ đông khác)

Lưu ý: Trường hợp một người nhận ủy quyền của nhiều cổ đông, người được ủy quyền đó có
thể thay mặt tất cả cổ đông ủy quyền gửi một email đăng ký cho Ban Tổ chức, với điều kiện trong
email liệt kê đầy đủ thông tin của cổ đông và đính kèm đầy đủ các bản chụp hồ sơ pháp lý theo quy
định.
Thời hạn đăng ký: trước 16h ngày 27/08/2021. CASUCO sẽ không chịu trách nhiệm đối với
những cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhưng không đăng ký theo đúng quy định.

6. Để được hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự và các hỗ trợ khác, Quý Cổ đông vui
lòng liên hệ với đơn vị cung cấp dịch vụ tổ chức sự kiện - Công ty TNHH MTV Viễn thông
Quốc tế FPT - qua hotline: 0287 3028 999.
***Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền dự họp nhưng chưa
nhận được thư mời

Trân trọng.
Hậu Giang, ngày 19 tháng 8 năm 2021
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên
- Các đơn vị, phòng trực thuộc
- Thông tin trên website Casuco
- Lưu VT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
GIẤY ỦY QUYỀN 1
THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
––––––––––––––––––––––
Kính gửi: Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ
Tên cá nhân/tổ chức: .........................................................................................................
Địa chỉ : ...............................................................................................................................
CMND/GPĐKKD số: ................................ Cấp ngày :.....................Tại :
Là cổ đông sở hữu ................................ cổ phần của Công ty CP Mía đường Cần Thơ.
Do điều kiện không thể trực tiếp đến tham dự Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ
phần Mía đường Cần Thơ, nay quyết định uỷ quyền cho:
Tên cá nhân/tổ chức: .........................................................................................................
Địa chỉ : ...............................................................................................................................
CMND/GPĐKKD số: ................................ Cấp ngày : ........................... Tại : ....................
Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHCĐ bất thường
năm 2021 của Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ tổ chức ngày 08 tháng 09 năm 2021 và đại diện
Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại
diện cho tất cả số cổ phần mà tôi hoặc đơn vị chúng tôi đang sở hữu.
Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm
chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

1

.................., ngày ........ tháng năm 2021
NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ đăng ký ủy quyền tham dự Đại hội bao gồm:
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu);
- CMND hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền.

