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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
I/. Thông tin của Cổ đông:
-Tên cổ đông:...........................................................................................................................

-Địa chỉ:...................................................................................................................................
-Số điện thoại:..................................................................... FAX:...........................................
-Số ĐKKD/CCCD/CMND:................................................Ngày cấp:....................................
-Nơi cấp:..................................................................................................................................
-Tổng số cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 17/8/2021):.................cổ
phần.
-Tổng số phiếu biểu quyết (tương đương số cổ phần sở hữu):...............................cổ phần.

II/. Thông tin chung :
-Tên Công ty: Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ (CASUCO).
-MSDN: 1800283278.
-Trụ sở chính: số 10, đường 01 tháng 5, KV5, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh
Hậu Giang.
-Website: www.casuco.com.vn

III/. Mục đích lấy ý kiến
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ tổ chức lấy ý kiến cổ đông
bằng văn bản về quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo hình
thức trực tuyến.Để đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết thông qua theo thẩm
quyền.

IV/. Ý kiến biểu quyết của Cổ đông:
Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường theo
hình thức trực tuyến như nội dung đính kèm tờ trình số 01/TT - HĐQT ngày 19/08/2021
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường Cần Thơ.
Ý kiến của Cổ đông (Đề nghị đánh dấu vào ô tương ứng).

Tán thành 

Không tán thành 

 Không có ý kiến


………..,Ngày……tháng…..năm 2021
Cổ đông /người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông
( ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

……………………….…..

1/2

V/. Lưu ý về cách thức biểu quyết:
1/. Cổ đông chỉ gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty cổ phần mía đường Cần
Thơ theo hướng dẫn bên dưới.
2/. Cách thức biểu quyết:
-Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào 1 trong 3 ô lựa chọn sau:tán
thành, không tán thành, không có ý kiến tại vấn đề cần lấy ý kiến.
-Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau :
+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề đó là không hợp
lệ.
+Không có chữ ký của Cổ đông/ đại diện hợp pháp của cổ đông.
+Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc thêm nội dung.
+Khi cả 3 ô ( tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý
kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông/ đại diện theo ủy quyền của Cổ đông vẫn ký,
ghi rõ họ tên vào phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý kiến.
3/. Phiếu lấy ý kiến phải được gửi đến Công ty trước 16g00 ngày 31/08/2021 (tính theo
dấu bưu điện trong trường hợp Cổ đông gửi thư hoặc theo thời gian CASUCO nhận được
trong trường hợp Cổ đông gửi trực tiếp, qua Fax, Email) theo một trong các hình thức
dưới đây:
- Gửi thư: về địa chỉ: số 10, đường 01/5 , Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy,
tỉnh Hậu Giang.
- Gửi trực tiếp tại trụ sở chính.
- Gửi Fax theo số máy 02933867359.
- Gửi bản scan về địa chỉ mail:thukyhdqtcasuco@gmail.com.
Trường hợp cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về CASUCO hoặc gửi trễ hơn thời
gian nêu trên thì được xem là không tham gia biểu quyết, CASUCO sẽ thực hiện kiểm
phiếu và ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của pháp luật và
điều lệ Công ty.

Hậu Giang, ngày 20 tháng 08 năm 2021
TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
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