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TỜ TRÌNH 07 
V/v: Giảm vốn điều lệ 

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

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 36 Luật Chứng khoán 2019, chi tiết như sau: 

“Trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu của người lao động theo quy chế phát hành cổ phiếu cho 

người lao động của công ty thì thực hiện theo quy định sau đây: 

a) Tổng số lượng cổ phiếu của người lao động đã được công ty mua lại để giảm vốn điều lệ phải 

được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

b) Công ty phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ 

phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông 

thường niên theo quy định tại điểm a khoản này.” 

Căn cứ quy định nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua các nội dung 

sau: 

1. Giảm vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, chi tiết như sau: 

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

2. Mã cổ phiếu: MPC 

3. Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông 

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần 

5. Vốn điều lệ hiện tại: 2.000.000.000.000 đồng (Hai nghìn tỷ Đồng) 

6. Tổng số cổ phần hiện tại: 200.000.000 cổ phiếu 

7. Số lượng cổ phiếu quỹ (mua lại từ 
người lao động theo quy chế ESOP): 

56.350 cổ phiếu 

8. Số lượng cổ phiếu sau khi giảm số cổ 
phiếu quỹ: 

199.943.650 cổ phiếu 

9. Vốn điều lệ sau khi giảm: 1.999.436.500.000 đồng (một nghìn chín trăm chín mươi chín tỷ, 

bốn trăm ba mươi sáu triệu, năm trăm ngìn Đồng) 

10. Số lượng cổ phiếu quỹ sau khi giảm: 0 cổ phiếu 

2. Thông qua phê duyệt các thay đổi liên quan đến việc giảm vốn điều lệ: 
- Phê duyệt việc sửa đổi Điều 6.1 trong Điều lệ Công ty theo kết quả tại mục 1; 

- Phê duyệt việc thay đổi giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới theo kết 

quả tại mục 1. 

3. Giao Hội đồng quản trị và cho phép Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Tổng giám đốc hoặc 

người được Tổng giám đốc ủy quyền thực thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để triển khai việc 

giảm vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật. 

 

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

Trân trọng cảm ơn! 

 TM. Hội đồng quản trị 

Lê Văn Quang 

 


