CTY CP TP SAO TA
***
Số : 051/VB.2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------------------------Sóc Trăng, ngày 17 tháng 03 năm 2022

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
Kính gửi: Quý cổ đông
: CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM SAO TA
: Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc

Tên công ty
Trụ sở chính
Trăng.

Điện thoại
: (0299) 3822203 – 3822223
Fax : (0299) 3822122
Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2022 (“Đại hội”). Thông tin về Đại hội như sau:
1. Thời gian: Bắt đầu lúc 13 giờ, ngày 15 tháng 04 năm 2022
2. Địa điểm:
Hội trường của Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta
Địa chỉ : Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng.
3. Nội dung họp Đại hội:
Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2021; Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2021
và kế hoạch năm 2022 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty; Thông
qua mức chi cổ tức năm 2021; Và một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại
hội.
4. Tài liệu Đại hội: được đăng tại website Công ty: www.fimexvn.com
5. Điều kiện tham dự:
Cổ đông có quyền tham dự Đại hội là những cổ đông sở hữu cổ phiếu FMC chốt danh
sách đến ngày đăng ký cuối cùng 15/03/2022.
Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng cách điền vào Thư ủy
quyền (được gửi kèm trong Thư mời tham dự hoặc tải xuống từ website của Công ty).
Người được ủy quyền phải xuất trình CMND hoặc CCCD/Passport và Thư ủy quyền
khi tham dự Đại hội. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ
ba.
6. Các vấn đề khác:
Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại
hội hoặc ủy quyền cho người khác trước 15:00 ngày 12 tháng 04 năm 2022 và gửi về địa
chỉ Km 2132, Quốc lộ 1A, phường 2, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng hoặc fax trước
số (0299) 3822122.
Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, giấy ủy quyền bản chính (nếu có), CMND hoặc
CCCD/Passport khi tham dự Đại hội.
Trân trọng.
CHỦ TỊCH HĐQT



HỒ QUỐC LỰC

