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Số:   80 /TB-HĐQT/2021      Ngã Bảy, ngày 25 tháng 12 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Về việc: Lùi thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ 

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

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

- Căn cứ nghị quyết số 69/NQ-HĐQT/2021 ngày 25/12/2021 của Hội đồng quản trị 

công ty; 

Vừa qua công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ có sự biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần 

của một số cổ đông, trong đó có cổ đông lớn  là Công ty TNHH ADC và Ông Phạm Quang 

Vinh . Để bảo đảm quyền lợi của các cổ đông hiện hữu của công ty và các cổ đông vừa chính 

thức trở thành cổ đông lớn của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cần 

Thơ trân trọng thông báo đến Quý cổ đông 

1. Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi: Ngày 31/12/2021 

2. Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi: Dự kiến tháng 2/2022 (Thời gian và địa điểm 

tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 công ty cổ phần Mía đường Cần thơ sẽ gửi 

thông báo cụ thể đến quý Cổ đông) 

3. Lý do: Có sự biến động tỷ lệ sở hữu cổ phần của một số cổ đông, trong đó có cổ 

đông lớn là Công ty TNHH ADC và Ông Phạm Quang Vinh.  

Rất mong quý cổ đông có sự chia sẻ và đồng hành cùng Hội đồng quản trị, Ban điều 

hành công ty. 

Trân trọng./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                      CHỦ TỊCH  

- Như trên 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

Trần Ngọc Hiếu 

 

 

 

 

  


