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Số: 02/TB-HĐQT/2023 Ngã Bảy, ngày 18 tháng 01 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

 

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

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020; 

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

- Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị thông qua ngày 

18/01/2023 về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, 

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (sau đây gọi là “Hội đồng 

quản trị”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông các nội dung như sau: 

Trên tinh thần gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

(“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2022 thêm 02 tháng kể từ ngày 31/10/2022 đến 31/12/2022, 

Hội đồng quản trị đã lên kế hoạch và tiến hành triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2022 vào ngày 14/12/2022. Tuy nhiên, vào thời điểm tổ chức cuộc họp, 

cuộc họp ĐHĐCĐ đã không thể diễn ra. Ngay sau đó, Hội đồng quản trị đã tiến hành thu 

thập tài liệu, làm rõ các thông tin và ghi nhận những ý kiến của cổ đông để tiến hành đánh 

giá và đi đến các nhận định sau: 

Việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 14/12/2022 không thành công do các nguyên 

nhân: 

a) Một số thành phần dự họp cố ý cản trở, gây rối trật tự, gây nguy hiểm đến sự an 

toàn của cổ đông và có nguy cơ làm cho cuộc họp ĐHĐCĐ không được tiến hành một 

cách công bằng và hợp pháp; 

b) Công tác ủy quyền dự họp không được thực hiện một cách nghiêm túc và thiện 

chí theo thông báo mời họp, một số cổ đông ủy quyền vượt quá số lượng cổ phần mà mình 

sở hữu làm cho công tác kiểm tra và đăng ký cổ đông dự họp tốn nhiều thời gian; và 

c) Công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ còn nhiều điểm cần khắc phục và thực hiện 

nghiêm túc hơn.  

Để đảm bảo không lặp lại các vấn đề nói trên, Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến 

của cổ đông và yêu cầu của Ban kiểm soát để chuẩn bị chu đáo cho cuộc họp ĐHĐCĐ sắp 

tới.  

Bằng thông báo này, Hội đồng quản trị thông tin đến các cổ đông của Công ty cổ 

phần Mía đường Cần Thơ thời gian dự kiến tổ chức lại cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2022 từ 

ngày 21/3/2023 đến ngày 31/3/2023. Thời gian chính xác và địa điểm cụ thể sẽ được gửi 

thông báo đến Quý cổ đông thông qua Thư mời họp trong thời gian phù hợp. 



Rất mong nhận được sự hợp tác và chia sẻ từ Quý cổ đông. 

Trân trọng./ 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi 

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; 

- Lưu: VT.  
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