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QUYẾT ĐỊNH  
 V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 

theo hình thức trực tuyến 

 
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam  khóa XIV, thông qua ngày 17/6/2020; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ;  

 - Căn cứ thống nhất của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Mía đường Cần Thơ.  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Điều I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần 

Mía đường Cần Thơ với thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: Đại hội khai mạc Trực tuyến qua Hệ thống tổ chức Đại hội qua mạng 

internet vào lúc 8 giờ 30,  ngày 08 tháng 09 năm 2021. Tài khoản và mật khẩu đăng nhập 

của cổ đông sẽ được Công ty thông báo qua email cho các cổ đông khi đã thực hiện đăng 

ký tham dự 

Địa điểm: Địa điểm họp được xác định là nơi Chủ tọa Đoàn và các thành phần Ban 

Tổ chức cuộc họp điều khiển và tiến hành cuộc họp. 

 

Điều II. Thành phần tham dự đại hội: Tất cả Quí cổ đông có đủ điều kiện tham dự 

đại hội theo quy định. 

 

Điều III. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, và các cổ đông của Công ty Cổ phần 

Mía đường Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. 

                                                                                 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
                                                                                                CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Thành viên HĐQT;  

- Thành viên BKS; 

- Thư ký HĐQT;  

- Đăng website CASUCO; 

- Lưu VT. 

       Trần Ngọc Hiếu 


