
 

CÔNG TY CỔ PHẦN     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ     Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

          Số:  21 /TB-ĐCT/2022                                         Ngã Bảy, ngày 30 tháng 04 năm 2022 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
V/v tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  

năm tài chính 2020-2021 

 
 

   Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG CẦN THƠ 
 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ; 

- Căn cứ Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT/2022 của Hội đồng quản trị về việc thông 

qua nội dung tài liệu và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. 

Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Mía Đường Cần Thơ xin trân trọng kính mời 

Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020-

2021 (kết thúc ngày 30/6/2021) của Công ty như sau: 

1. Thời gian: vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 31 tháng 05 năm 2022. 

2. Địa điểm: Trung tâm hội nghị CAPELLA GALLERY HALL; Địa chỉ  tại số 

24 Đường 3 tháng 2, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ chí Minh 

3. Nội dung Đại hội: Quý cổ đông vui lòng tham khảo nội dung Đại hội, tài liệu Hội 

nghị ĐHĐCĐ trên website:www.casuco.com.vn từ ngày 05/05/2022. 

4. Đăng ký và tham dự Đại hội: 

- Do số lượng cổ đông của Công ty rất lớn và trong tình hình phải thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID -19. Ban tổ chức Đại hội hoan nghênh các cổ 

đông tập hợp theo nhóm đề cử đại diện tham dự (Mẫu giấy ủy quyền đính kèm hoặc cổ 

đông có thể download trên website của Công ty). 

- Để công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, chu đáo và an toàn trước diễn biến 

phức tạp của dịch COVID -19. Kính đề nghị Quý cổ đông tham dự cuộc họp vui lòng xác 

nhận tham dự với Phòng Tài chính kế toán Công ty (số điện thoại: 0917.547.669 hoặc 

Email: htkhaugiang@gmail.com) hoặc gửi giấy ủy quyền về trụ sở Công ty theo đường 

Bưu điện hoặc fax trước ngày 28/05/2022. 

- Khi đến tham dự cuộc họp, Quý cổ đông vui lòng mang theo Thông báo mời họp, 

CCCD/CMND, giấy ủy quyền( bản chính) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự cuộc họp, 

Công ty sẽ không giải quyết những trường hợp Cổ đông không mang theo đầy đủ giấy tờ 

hợp lệ nêu trên. 

Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội và sự 

phát triển của Công ty trong tương lai. 

Trân trọng kính mời! 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ : 

mailto:htkhaugiang@gmail.com


 

- Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ. 

- Số 10, đường 01 tháng 5, Phường Hiệp Thành, TP Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

- Điện thoại: 

- Email: htkhaugiang@gmail.com 

 

  TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

-Như trên 

- HĐQT,BKS; 

- Lưu VT,HSĐHCĐ 
 

  

 

 
 Trần Ngọc Hiếu 
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