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CÔNG TY CỔ PHẦN
SADICO CẦN THƠ
-----------------

Cần Thơ, ngày 15 tháng 06 năm 2021

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v: Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được
từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020

Kính gửi:

Quý Cổ đông

I.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ
Mã số doanh nghiệp: 1800155452

II.

Mục đích lấy ý kiến
Công ty cổ phần Sadico Cần Thơ (“Công ty”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua
Thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020.
Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xin gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đến các cổ đông và đề nghị
Quý cổ đông biểu quyết để thông qua các Nghị quyết dưới đây.
Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công
ty, Quý cổ đông vui lòng tải về theo đường link https://sadico.com.vn

III.

Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

1.

Thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
năm 2020 của Công ty như sau:
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua như sau:
Toàn bộ số tiền d kiến thu được từ đợt tăng vốn là: 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ
đồng) s được Công ty sử dụng cho các hoạt động sau:
+ Bổ sung vốn lưu động;
+ Cơ cấu lại nguồn vốn, giảm tỷ trọng nợ vay trong cơ cấu nguồn vốn, trả nợ gốc đến hạn.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2020
được HĐQT đề xuất thay đổi như sau:
+ Bù đắp, bổ sung vào nguồn vốn lưu động.
Biểu quyết:

2.

 Tán thành

 Không tán thành

 Không có ý kiến

Ủy quyền, triển khai th c hiện

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai, th c hiện
các công việc liên quan để th c hiện các công việc, thủ tục cần thiết tại các Cơ quan chức
năng có thẩm quyền theo đúng quy định.
Biểu quyết:

 Tán thành

 Không tán thành
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 Không có ý kiến

Xin lưu ý:
Đánh dấu (x) vào một (01) trong ba (03) ô: Tán thành, hoặc không tán thành, hoặc
không có ý kiến;
Phiếu biểu quyết (“Phiếu”) không hợp lệ đối với tất cả vấn đề cần lấy ý kiến trong các
trường hợp sau:
 Không có chữ ký của cổ đông (đối với cá nhân), không có chữ ký của người đại
diện hợp pháp và đóng dấu (nếu là tổ chức);
 Phiếu đã bị sửa chữa, tẩy xóa;
 Phiếu ghi thêm các nội dung khác;
 Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.
Phiếu biểu quyết không hợp lệ đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến trong các trường hợp
sau:
 Đánh dấu vào từ hai (02) ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết đó
không hợp lệ;
 Phiếu trả lời bỏ trống không đánh dấu chọn vào bất kỳ ô nào của từng vấn đề.
IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:
Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến (đã trả lời và ký) trong phong bì dán kín chậm nhất ngày
25/06/2021 theo thông tin dưới đây:
Ông Nguyễn Văn Ngữ
CÔNG TY CỔ PHẦN SADICO CẦN THƠ
Địa chỉ trụ sở chính: 366E Cách Mạng Tháng 8, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy,
thành phố Cần Thơ
Điện thoại: 0292.3884919
Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến này về địa chỉ Công ty theo đúng thời gian quy
định nêu trên. Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu
quyết đối với các Nghị quyết nêu trên.
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
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