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CÔNG TY CỔ PHẦN  

THỦY SẢN MINH HẢI 
------------------------- 

 

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

------o0o------ 
            

TỜ TRÌNH  
 (Về việc niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán Hà Nội) 

Căn cứ: 

– Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung 
một số điều của Luật chứng khoán năm 2010;  

 

– Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Minh Hải; 
 

– Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/04/2015 
 

Kính thưa quý cổ đông, lời đầu tiên cho tôi xin thay mặt HĐQT gửi tới quý cổ đông 

lời xin lỗi chân thành. Do các yếu tố khách quan và chủ quan nên việc niêm yết cổ phiếu 

trên thị trường chứng khoán tập chung đến nay vẫn chưa thực hiện được mặc dù cổ đông 

đã thông qua nhiều lần. Lần này HĐQT quyết tâm thực hiện bằng được việc niêm yết cổ 

phiếu trên sàn chứng khoán tập trung. 

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

Phương án niêm yết cổ phiếu tại sàn giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thuộc sở giao 

dịch chứng khoán Hà Nội  như sau: 

1. Mục đích: 

Việc thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty nhằm các mục đích sau: 

 Tuân thủ quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; 

 Gia tăng tính thanh khoản của cổ phiếu, thuận tiện cho cổ đông trong quá trình 
chuyển nhượng cổ phần; 

 Quảng bá hình ảnh của Sea Minh Hải. 

2. Cổ phiếu niêm yết: 

Toàn bộ cổ phiếu phổ thông của Công ty đến thời điểm Công ty lập Hồ sơ đăng ký 
niêm yết. 
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3. Thực hiện: 

Xin Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: 

 Chọn thời điểm thích hợp để niêm yết cổ phiếu của Công ty. 

 Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thực hiện niêm yết toàn bộ cổ 
phiếu của Công ty. 

 Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có những điều khoản chưa phù hợp với Điều 
lệ mẫu và các quy định của Pháp luật hiện hành) cho phù hợp với Điều lệ mẫu áp 
dụng cho các Công ty niêm yết hoặc theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán. 

 Các công việc khác liên quan đến việc niêm yết cổ phiếu. 

Trân trọng kính trình ./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 TRẦN THIỆN HẢI 


