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PHỤ LỤC SỐ 29 

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO 
NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY 

(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 
------- 

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

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

Số: 01.BCKQ.ESOP/MPC21 Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn  
cho người lao động trong công ty 

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
      Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 

I. Giới thiệu về Tổ chức phát hành 

1. Tên Tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú 

2. Tên viết tắt: Minh Phu Seafood Corp 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp phường 8, phường 8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

4. Số điện thoại: (84-290) 3839 391      Số fax: (84-290) 3668195   Website: www.minhphu.com 

5. Vốn điều lệ: 2.000.000.000.000 đồng. 

6. Mã cổ phiếu: MPC. 

7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Viettinbank 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 6103000072 do Sở Kế hoạch và Đầu 
tư Tỉnh Cà Mau cấp lần đầu ngày 12/05/2006, cấp thay đổi lần thứ 9 với mã số doanh nghiệp 
2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau cấp ngày 06 tháng 08 năm 2020. 

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

II. Phương án phát hành 

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

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông (cổ phiếu quỹ) 

3. Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành: 

- Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 200.000.000 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 199.334.970 cổ phiếu. 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 665.030 cổ phiếu. 

4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 633.170 cổ phiếu, tương ứng: 0,32% tổng số lượng cổ phiếu 
đang lưu hành. 

5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu sau khi phân phối sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 
năm kể từ ngày hoàn tất giao dịch 

6. Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động): 10.000 đồng/cổ phiếu. 

7. Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động): Không áp dụng 

8. Ngày kết thúc đợt phát hành: 24/11/2021 

9. Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: 24/11/2021 đến 30/11/2021 



III. Kết quả phát hành cổ phiếu 

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 633.170 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành. 

2. Số người lao động được phân phối: 87 người 

3. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 24/11/2021): 200.000.000 cổ phiếu, trong đó: 

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:.199.968.140 cổ phiếu; 

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 31.860 cổ phiếu. 

IV. Tài liệu gửi kèm 

1. Danh sách người lao động tham gia chương trình (trong đó nêu cụ thể số lượng cổ phiếu của từng 
người lao động); 

2. Quyết định của Hội đồng quản trị về việc phân phối cổ phiếu (nếu có); 

3. Văn bản xác nhận của ngân hàng/chi nhánh ngân hàng nước ngoài nơi mở tài khoản phong tỏa về 
số tiền thu được từ đợt phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động); 

4. Tài liệu khác (nếu có) 

 

 
Cà Mau, ngày 04 tháng 12 năm 2021 

 
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  

THỦY SẢN MINH PHÚ 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

LÊ VĂN QUANG 

 


