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TỜ TRÌNH 
Niêm yết cổ phiếu của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải tại 

Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước 

Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; 

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải. 

 
Nhằm tăng tính minh bạch về thông tin và khả thanh khoản của cổ phiếu 

công ty Cổ Phần Thủy sản Minh Hải (Công ty), tạo điều kiện thuận lợi trong 

việc huy động vốn của Công ty sau này. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần 

Thủy sản Minh Hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem 

xét thông qua các nội dung sau: 

 
1/. Thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty tại Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội theo đúng trình tự và thủ tục quy định của pháp luật. Cụ thể: 

Thực hiện thủ tục đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt 

Nam (VSD) với mã chứng khoán đăng ký là SMH;  

2/. Thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy 

sản Minh Hải tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX); tỷ lệ số cổ phần 

đăng ký niêm yết trên tổng số cổ phần đã phát hành là 100%; 

2./ Thời gian thực hiện niêm yết: sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký chứng 

khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, dự kiến trong năm 2016. 
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3./ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục khác có 

liên quan nhằm hoàn tất đầy đủ hồ sơ niêm yếu cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy 

sản Minh Hải tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

 

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, 

 

Xin chân thành cảm ơn! 

Bạc Liêu, ngày …. tháng ….. năm 2016 

 
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 
 (đã ký) 

 TRẦN THIỆN HẢI 

 


