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CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

––––––– 

Số:   46 /NQ-ĐHCĐ/2021 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               –––––––––––––––––––––––– 

                      Sóc Trăng, ngày 22 tháng 11 năm 2021 

 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

(Được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản) 

---------------------------------- 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020; 

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

- Căn cứ Tờ trình số 41/TTr-HĐQT/2021, ngày 09/11/2021 của Hội đồng Quản trị 

Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và dự thảo Quy chế nội 

bộ về quản trị Công ty kèm theo Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực 

tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử. 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản số 08/BB-

ĐHĐCĐ/2021 ngày 20/11/2021 của Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng. 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng nhất trí: 

 

QUYẾT NGHỊ 

Điều 1.  Thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

như sau: 

1. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được áp dụng một trong 

các hình thức sau: 

1.1 Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp tại Văn phòng Công ty (Đ/c: 

845 Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) 

Trường hợp cổ đông không có điều kiện tham dự thì có thể ủy quyền cho người khác 

tham dự hoặc thực hiện bỏ phiếu biểu quyết từ xa. 

1.2 Tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến hoặc kết hợp 

giữa trực tiếp và trực tuyến. 

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, tùy tình hình dịch bệnh COVID -19 

trên địa bàn để quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 

phù hợp. Sau khi quyết định hình thức tổ chức Đại hội thì gửi Thông báo mời họp và các tài 

liệu có liên quan cho cổ đông. 
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Điều 2. Thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo Quy chế 

hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử của 

Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng (có tài liệu đính kèm).  

Điều 3. Điều khoản thi hành: 

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 

22 tháng 11 năm 2021. 

Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng giao nhiệm vụ cho Hội 

đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật 

và Điều lệ Công ty. 
 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông; 

- HĐQT, BKS; 

- Ban điều hành Cty; 

- Lưu: VT;   

TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

 

Trần Ngọc Hiếu 

 


