
 CÔNG TY CỔ PHẦN  

MÍA ĐƯỜNG SÓC TRĂNG 

––––––––––––––––––– 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––––––––––––– 
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THÔNG BÁO 
V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 

năm 2021 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng. 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường Sóc Trăng;  

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng trân trọng thông báo đến Quý 

cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, 

với các thông tin như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng. 

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông. 

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết. 

- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 30/11/2021. 

Kính đề nghị Quý cổ đông hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng, điều chỉnh, bổ sung 

thông tin, xác nhận quyền sở hữu cổ phần (nếu có) đến hết ngày 29/11/2021. Người nhận 

chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt danh sách cổ đông không được hưởng quyền tham dự 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; 

Mọi thắc mắc của Quý cổ đông xin vui lòng liên hệ:  

- Công ty cổ phần Mía đường Sóc Trăng 

- Địa chỉ: 845, Phạm Hùng, Phường 8, TP. Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

- Điện thoại: 0293 822 825        Email: vpct.sosuco@gmail.com hoặc ông Đặng Tuấn 

Thắng – Thư ký công ty, ĐT: 0904.887.098, email: dangtuanthang72@gmail.com 

Trân trọng./. 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

Nơi nhận:                      CHỦ TỊCH  

- Như trên 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VT.  
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