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Số:   22TB/MPC22 Tp. HCM, ngày 30  tháng 08  năm 2022 

  

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 

- Mã chứng khoán: MPC 

- Địa chỉ: Khu công nghiệp phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

- Điện thoại liên hệ:  Fax: 

- E-mail: minhphu@minhphu.com 

2. Nội dung thông tin công bố:  

- Quyết định và Thông báo của Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội về việc chấp thuận thay đổi 

đăng ký giao dịch cổ phiếu của Cty Cổ phần Tập Đoàn Thủy Sản Minh Phú (Quyết định số 

590/QĐ-SGDHN và Thông báo số 2713/TB-SGDHN ngày 26/08/2022) 

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2022 

tại đường dẫn: http://minhphu.com/  

(Ngày nhận công văn: 30/08/2022) 

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

nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/We hereby certify that the 

information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law. 

 * Tài liệu đính kèm: 

Thông báo và Quyết định của Sở giao dịch 

chứng khoán 

Đại diện tổ chức 

Người UQ CBTT 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) 

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ NGỌC HƯƠNG 

http://minhphu.com/







