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CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY SẢN MINH HẢI 

Số:13/SMH-TB 
 

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

 
Bạc Liêu, ngày 17 tháng 03 năm 2017 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU 

 

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu 

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu: Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải 

2. Tên giao dịch: Minh Hai Joint-Stock Seafoods Processing Company 

3. Địa chỉ trụ sở chính: Km 2231 Quốc lộ 1A, Tân Phong, huyện Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu 

4. Điện thoại: (0781) 822 390  Fax: (0781) 822 030 

5. Mã chứng khoán (nếu có): 

6. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu 

7. Vốn điều lệ: 80.999.510.000 đồng 

8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam chi nhánh Cà Mau 

    Số hiệu tài khoản: 0191000000140 

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:  

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 1900264511 (số cũ 6000040003) do Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Bạc Liêu cấp lần đầu ngày 28/03/2002 và thay đổi lần thứ 8 
ngày 26/02/2016. 

- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
đâu. Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp thủy hải sản, nông sản, súc sản và 
các loại hàng hóa vật tư công nghệ phẩm và phục vụ sản xuất kinh doanh trong ngành. 
Mã ngành: 4669 

- Sản phẩm chính: chế biến, xuất khẩu tôm 

- Tổng mức vốn kinh doanh tại ngày 31/12/2015: 350.393.302.526 đồng 

II. Phương án giao dịch mua lại cổ phiếu 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu 

2. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 600.000 cổ phiếu 

3. Mục đích mua lại cổ phiếu: Mua lại cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ 

4. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 

5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 28/03/2017 đến ngày 26/04/2017 
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6. Phương thức giao dịch: Giao dịch thỏa thuận thông qua công ty chứng khoán được chỉ 
định. 

7. Nguyên tắc xác định giá: Theo giá giao dịch thỏa thuận trên thị trường 

8. Số lượng đặt mua hàng ngày: 600.000 cổ phiếu 

9. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 
phiếu/bán cổ phiếu quỹ: Công ty cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh 

- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, 
Quận 1, TP.HCM 

- Điện thoại: (84.8) 6290 8686 

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 

 


