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Phụ lục số 36 
MẪU THÔNG BÁO MUA LẠI CỔ PHIẾU, BÁN CỔ PHIẾU QUỸ 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  

THỦY SẢN MINH PHÚ 
________ 

Số: 04.TB-CPQ/MPC21 
 

Thông báo mua lại cổ phiếu ESOP 
của CBCNV đã thôi việc  

để làm cổ phiếu quỹ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ 

Cà Mau, ngày 14 tháng 05 năm 2021. 

 
 

THÔNG BÁO 
Mua lại cổ phiếu 

_______________ 

 Kính gửi:  Ủy ban chứng khoán Nhà nước 

  Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

I. Giới thiệu về Tổ chức mua lại cổ phiếu 

1. Tên Tổ chức mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ (đầy đủ): CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY 
SẢN MINH PHÚ 

2. Tên viết tắt: TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

3. Địa chỉ trụ sở chính: KCN phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

4. Số điện thoại: 02903 838262   fax: 02903 833119      Website: minhphu.com 

5. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỉ đồng) 

6. Mã cổ phiếu: MPC 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Vietinbank chi nhánh Cà Mau  

Số hiệu tài khoản: 119.00.313.39.79 

8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12 tháng 05 năm 2006, cấp thay đổi lần thứ 09 ngày 06 tháng 08 năm 
2020. 

- Ngành nghề kinh doanh chính: 

 
STT 

 
Tên gành 

 
Mã ngành 

1 
Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản. 

Chi tiết: Chế biến, xuất khẩu hàng thủy sản. 
1020 (Chính) 

2 

Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống 

Chi tiết: Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 

cầm và thủy sản 

4620 

3 
Bán buôn thực phẩm 

Chi tiết: Kinh doanh nguyên vật liệu, phụ liệu chế biến hàng xuất khẩu. 
4632 

4 
Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 

Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản nội địa, sản xuất giống thủy sản 
0322 

5 
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 

Chi tiết: Nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất hàng xuất khẩu. 
4659 
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- Sản phẩm/dịch vụ chính: các mặt hàng tôm đông lạnh 

9. Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):  

II. Phương án mua lại cổ phiếu 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 633.170 cổ phiếu. 

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 31.860 cổ phiếu. 

3. Mục đích mua lại cổ phiếu/bán cổ phiếu quỹ: thu hồi cổ phiếu của Cán bộ công nhân viên đã nghỉ việc 
theo quy chế ESOP 2018-2020 

4. Nguồn vốn thực hiện mua lại: thặng dư vốn cổ phần. 

5. Phương thức giao dịch: thực hiện chuyển quyền sở hữu tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam 

6. Nguyên tắc xác định giá: 

-  16.470 cổ phiếu: thu hồi với giá 0 đồng/cổ phiếu (theo quy chế ESOP 2018) 

-  15.390 cổ phiếu: thu hồi với giá 10.000 đồng/cổ phiếu (theo quy chế ESOP 2019, ESOP 2020) 

7. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: không 

8. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 26/05/2021 đến ngày 15/06/2021 

9. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:  

- Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng Khoán Bản Việt 

- Địa chỉ: Tháp Tài chính Bitexco, lầu 15, 02 Hải Triều, Quận 1, Tp. HCM 

- Điện thoại: 0283 9143588 

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 068C009550 

 
 Cà Mau, ngày 14 tháng 05 năm 2021 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 
(Người đại diện theo pháp luật) 
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

Admin
Typewriter
LÊ VĂN QUANG


