
CÔNG TY CỔ PHẦN  

TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ 

-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:  02.CBTT.TĐSLCP/MPC21 Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU  

CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

     Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội  

                    Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam 

1. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin: 

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

- Tên viết tắt: MPC  

- Trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

- Website: http://minhphu.com/  

- Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Ngọc Hương 

- Chức danh: Thư ký Hội đồng quản trị 

- Loại thông tin công bố: 24h 

2. Nội dung công bố thông tin:  

Căn cứ Báo cáo kết quả giao dịch mua lại cổ phiếu số 01.BCGD.CPQ/MPC21 ngày 04/12/2021 của Công 

ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú về việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán MPC, Công ty công 

bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau: 

STT Nội dung 
Trước khi thay 

đổi 
Tăng/giảm 

Sau khi  

thay đổi 
Ghi chú 

1 Vốn điều lệ 2.000.000.000.000 0 2.000.000.000.000  

2 
Tổng số lượng cổ 

phiếu  
200.000.000 0 200.000.000  

3 
Số lượng cổ phiếu 

quỹ  
665.030   - 633.170 31.860 Bán cổ phiếu 

quỹ theo chương 

trình lựa chọn 

người lao động 

(ESOP 2021)  
4 

Số lượng cổ phiếu 

lưu hành có quyền 

biểu quyết  

199.334.970 + 633.170 199.968.140 

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty: http://minhphu.com vào ngày: 

04/12/2021 

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây hoàn toàn đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. 

 
Người công bố thông tin 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hương 

(Theo giấy ủy quyền CBTT số 01.UQCBTT.MPC20  

do Tổng Giám Đốc ký) 
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