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Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta (“Công ty”) xin trân trọng thông báo mời 
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) như sau: 

Thời gian: Từ 13 giờ, thứ sáu ngày 16/04/2021 

Địa điểm: Tại Hội trường Trụ sở Công ty, Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành phố Sóc 
Trăng, Tỉnh Sóc Trăng 

Nội dung chương trình họp: Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2020; Thông qua các báo 
cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban 
kiểm soát công ty; Thông qua mức chi cổ tức năm 2020; Và một số nội dung quan trọng khác 
thuộc thẩm quyền của Đại hội. 

Tài liệu đại hội được đăng tải tại trang website của công ty: www.fimexvn.com . 

Đăng ký và xác nhận tham dự: Để thuận tiện cho việc sắp xếp và tổ chức, kính mong Quý Cổ 
đông gửi xác nhận tham dự trước 15 giờ ngày 13 tháng 04 năm 2021 theo địa chỉ: 

- Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta tại địa chỉ: Km 2132 Quốc lộ 1A, Phường 2, Thành 
phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng; 

- Hoặc gởi bằng fax (0299) 3822122, bằng email minhchang@fimexvn.com. 

Khi đăng ký tham dự, đề nghị Quý Cổ đông vui lòng mang theo Thư mời họp (được gửi đến địa 
chỉ đăng ký của Quý Cổ đông) cùng với giấy tờ chứng thực cá nhân (đối với trường hợp tham dự 
trực tiếp), hoặc cùng với bản gốc Giấy ủy quyền được điền thông tin đầy đủ theo mẫu được công 
bố trên website của Công ty hoặc Giấy ủy quyền công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan/tổ 
chức có thẩm quyền, Thư mời họp và giấy tờ chứng thực cá nhân của người được ủy quyền (đối 
với trường hợp ủy quyền). Mọi trường hợp không có Giấy ủy quyền hợp lệ, người được ủy 
quyền không được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. 

Thông báo này thay cho thư mời các Cổ đông Công ty tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 
thường niên năm 2021 như các nội dung nêu trên. 

Trân trọng. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 

 

 
 

  
 HỒ QUỐC LỰC 
  
 


