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   KÍNH GỬI :  - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC 
                           - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HỒ CHÍ MINH 
 
 
- Căn cứ vào thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ Tài Chính 

hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán . 
Nay, Công ty cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú giải trình về việc lợi nhuận 

sau thuế hợp nhất quý IV năm 2012 giảm so với cùng kỳ năm trước là do một số 
nguyên nhân sau : 

- Thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ và EU vẫn đang phải đối mặt với nhiều 
khó khăn, sức mua giảm do suy thoái kinh tế và nợ công,  ngoài ra Công ty còn phải 
cạnh tranh gay gắt với các công ty của các nước xuất khẩu tôm lớn như : Thái Lan, 
Ấn Độ, indonesia, Ecudo ... dẫn đến giá bán giảm mạnh. 

- Do dịch bệnh hội chứng tôm chết sớm có chiều hướng gia tăng và kéo dài 
trên điện rộng trong cả nước, đã làm nguồn cung nguyên liệu trong nước khan 
hiếm. Vì vậy để có công ăn việc làm và giữ được công nhân để sản xuất, các nhà 
máy chế biến xuất khẩu tôm đã phải đẩy giá tôm nguyên liệu lên cao để thu hút tôm 
nguyên liệu về cho mình, trong khi đó giá xuất khẩu lại giảm trầm trọng . 

- Lĩnh vực nuôi trồng của công ty cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hội chứng 
tôm chết sớm, đã làm cho lợi nhuận của các vùng nuôi tôm bị lỗ không đóng góp 
vào lợi nhuận chung của công ty. 

Trên đây là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến lợi nhuận sau thuế hợp nhất 
quý IV năm 2012 giảm 80,8% so với cùng kỳ  ./. 

   
         Trân trọng kính chào . 

                                                                            
 
 
 
      
                                                                              
   


