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TỜ TRÌNH 09 
V/v: Phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ công nhân viên   

theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP 2021) 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
 

Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm và quyền lợi của Cán bộ công nhân viên (CBCNV), khuyến 

khích nhân viên hăng say công tác chuyên môn tại Công ty, thu hút nhân tài và giữ chân những nhân viên 

có năng lực phục vụ lâu dài cho Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và 

phê duyệt phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho các nhân viên theo chương trình lựa chọn người 

lao động năm 2021, chi tiết như sau: 

1. Phương án bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho 

người lao động (ESOP) 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông 

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phần 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.366.830 cổ phiếu 

- Số lượng cổ phiếu quỹ trước giao dịch: 633.170 cổ phiếu  

- Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến bán:  633.170 cổ phiếu, (tỉ lệ chào bán 0,32%) 

- Nguyên tắc xác định giá bán: Giá bán cố định là 10.000 đồng theo mệnh giá 

- Tổng giá trị cổ phiếu quỹ bán ra theo dự kiến: 6.331.700.000 VND 

- Mục đích bán cổ phiếu quỹ: bán cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). 

- Đối tượng chào bán cổ phiếu quỹ: CBCNV Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú theo danh 

sách được Hội đồng quản trị phê duyệt. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xây 

dựng và ban hành quy chế, tiêu chí và danh sách CBCNV được mua cổ phiếu ESOP. 

- Hạn chế chuyển nhượng: theo quy chế ESOP 2021 được phê duyệt bởi HĐQT tại thời điểm phát hành. 

- Phương thức giao dịch: Thực hiện giao dịch thông qua hệ thống chuyển quyền sở hữu của Trung tâm 

Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo quyết định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước. 

- Thời gian thực hiện: sau khi được sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và cơ quan chức năng có thẩm quyền. 

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan khác như sau: 

Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định/hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc 

bán cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi cho cán bộ nhân viên theo chương trình ESOP, bao gồm nhưng không 

giới hạn bởi các nội dung/tài liệu: 

- Xác định tiêu chí và danh sách các bộ công nhân viên đủ điều kiện và số lượng cổ phiếu cụ thể 

cho từng nhân viên, cũng như công bố Quy chế phát hành ESOP 2021 để thực hiện kế hoạch này; 
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- Sửa đổi, bổ sung phương án bán cổ phiếu quỹ theo hình thức ESOP phù hợp với yêu cầu của cơ 

quan quản lý nhà nước và quy định của pháp luật; 

- Quyết định thời điểm thực hiện Phương án phù hợp với tình hình thực tế. 

- Quyết định phương án sử dụng tiền từ bán cổ phiếu quỹ 

- Quyết định lựa chọn đơn vị tư vấn và đại lý giao dịch cổ phiếu quỹ; 

- Quyết định các công việc khác liên quan đến việc triển khai phương án này. 

- Cho phép Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện các 

quyền/công việc được ủy quyền trên đây. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn!  

 TM. Hội đồng quản trị 
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