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TỜ TRÌNH GIAO DỊCH CỔ PHIẾU TRÊN SẢN UPCoM

Kính gửi: CỔ ĐÔNG CTY CP THỦY SẢN MINH HẢI 

Năm 2012, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 56 tỷ lên 81 tỷ. Khi tăng vốn 
Công ty đã cam kết đưa cổ phiếu lên giao dịch trên sàn chứng khoán TP Hồ Chí 
Minh trong vòng một năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành (17/12/2012). Tuy 
nhiên,  theo  quy  định  mới  của  pháp  luật  (Nghị  định  58/2012/NĐ-CP  ngày 
20/7/2012) về điều kiện niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, 
vốn điều lệ của Công ty đại chúng phải từ 120 tỉ đồng trở lên.

   Do vậy, tại Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2013 Công 
ty đã xin chủ trương tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 121 tỷ. HĐQT cùng với Ban 
Tổng Giám Đốc Công ty đã rất nỗ lực trong việc tìm đối tác phù hợp để tăng vốn 
điều lệ. Tuy nhiên do tình hình kinh tế khó khăn của năm 2013, Công ty chưa thực 
hiện được việc chào bán cổ phần riêng lẻ do không tìm được nhà đầu tư thích hợp. 
Do không tăng được vốn điều lệ lên 121 tỷ nên việc niêm yết cổ phiếu trên sàn 
chứng khoán TP HCM không thể thực hiện được.

Ngày 23/09/2013 Chính Phủ ra Nghị định số 10/2013/NĐ-CP về xử phạt vi 
phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ ngày 15/11/2013. 
Theo Nghị định này thì Công ty chúng ta có thể bị phạt tiền và phải thực hiện thu 
hồi chứng khoán đã chào bán, hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư tiền mua chứng 
khoán công tiền lãi không kỳ hạn phát sinh cho đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 
56 tỷ lê 81 tỷ.

Do vậy, ngày 01/03/2014 Hội Đồng Quản Trị Công ty có tổ chức họp và đi 
đến thống nhất như sau:
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- Tạm dừng phương án tăng vốn điều lệ từ 81 tỷ lên 121 tỷ.

- Trong năm 2014 sẽ đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCoM thuộc Sở giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội.

- Nếu trong các năm tiếp theo, nếu tình hình thuận lợi Công ty sẽ trình lại 
phương án tăng vốn điều lệ để đủ điều kiện niêm yết trên sàn chứng khoán TP 
HCM.

     Xin báo cáo và ý kiến kiến cổ đông về các nội dung của Hội Đồng Quản Trị đã 
thống nhất.

     Trân trọng /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

TRẦN THIỆN HẢI
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