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BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2014  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ  
I. Thời gian và địa điểm; 
 

      Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ 
phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức:  
      Vào lúc 9 giờ 00 phút.  
      Địa điểm: tại Tòa nhà Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM, 
 
II. Thành phần tham dự Đại hội  
 

 - Các đại biểu cổ đông của Công ty  
 - Đại diện Tập đoàn Thủy sản Minh Phú:  

 1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc 
 2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc  
 3. Bà Chu Thị Bình - Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 
 4. Bà Đinh Ánh Tuyết – Thành viên HĐQT 
 5. Ông Leâ Vaên Ñieäp – Phoù toång giaùm ñoác taøi chính 
 6. Ông Phan Văn Dũng – Trưởng BKS 
 7. Các Lãnh đạo chủ chốt của Công ty.  
  

III. Tiến hành Đại hội  
 
1. Thủ tục:  
 

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức:  
 + Tuyên bố lý do  
 + Giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội  
 + Giới thiệu Ban kiểm tra tư cách cổ đông 

 
- Ông Chu Văn An thay mặt ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo:  
+ Tổng số đại biểu cổ đông tham dự là: 32 người ( 06 người đến trễ), sở hữu và đại diện cho 
62.585.384 cổ phần chiếm tỷ lệ 90,22 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. 

  
 Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy đinh của Điều lệ công ty và Luật Doanh nghiệp. 
  

- Ông Chu Văn An - Trưởng ban tổ chức  
 

 * Giới thiệu Chủ toạ và Thư ký Đại hội:  
  

- Chủ tịch đoàn gồm các thành viên:  
 

1. Ông Lê Văn Quang - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc - Chủ tọa  
2. Ông Chu Văn An – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 
3. Bà Chu Thị Bình – Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc 

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
GPKD/MST: 2000 393 273 

KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 
ĐT: 0780 3839 391    Fax: 0780 3833 119 

Số:  01/BBĐHCĐTN14 

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

------oOo------ 
 

Tp. HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2014 
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4. Bà Đinh Ánh Tuyết – Thành viên HĐQT 
  

 

- Thư ký đại hội:  
 Ông Trần Quang Vượng 

 

- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, chủ toạ và Ban thư ký lên làm việc  
 

2. Tiến hành Đại hội  
 

- Chủ tịch đoàn trình bày Quy chế tổ chức và Chương trình làm việc của Đại hội.  
 
2.1 Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám đốc 
 

- Ông Lê Văn Quang – Chủ tịch HĐQT đọc báo cáo của HĐQT Tập đoàn Thủy sản Minh Phú về 
những nét nổi bật của công ty trong năm 2013 và kế hoạch kinh doanh năm 2014. 
 

-Ông Lê Văn Điệp – Phó Tổng Giám đốc đọc báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình tài chính, 
phân tích các kết quả hoạt động kinh doanh đã đạt được. 
 
 
 

2.2 Đại hội nghe Ông Chu Văn An thay mặt HĐQT đọc tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết tại 
đại hội:  
 

- Báo cáo của BKS và tờ trình chọn Cty Kiểm toán 
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận, Thù lao, thưởng  HĐQT, BKS, Ban điều hành, CBNV 
- Tờ trình Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ 
- Tờ trình Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi 
- Tờ trình cho phép mở rộng khoảng giá mua cổ phiếu quỹ từ 20.000 -40.000 đồng/cp 

 

 
2.3 Đại hội thảo luận về các vấn đề đã trình bày 
 

Caâu hoûi 1: 
Moät soá coâng ty ñang phaùt haønh voán ñeå phaùt trieån coâng ty, Quyù coå ñoâng quan taâm laõi suaát phaùt 
haønh traùi phieáu coù cao hôn laõi suaát vay ngaân haøng khoâng ? 
Traû lôøi  cuûa oââng Leâ Vaên Ñieäp Phoù toång giaùm ñoác taøi chính cuûa Cty CP Taäp Ñoaøn Thuyû Saûn Minh 
Phuù : 

- Laõi suaát traùi phieáu ngaén haïn hieän nay khoaûng 10% coäng vôùi phí phaùt haønh laø töông ñoái cao 
so vôùi laõi suaát vay ngaén haïn . 

- Vieäc phaùt haønh traùi phieáu laø phöông aùn döï phoøng khi thöcï söï caàn thieát  : Do tình hình taøi 
chính hieän nay cuûa Coâng ty ngaøy caøng toát hôn theå hieän qua baùo caùo keát quaû kinh doanh 
naêm 2013 vaø trong nhöõng thaùng ñaàu naêm 2014, neân vieäc phaùt haønh traùi phieáu coâng ty xin 
trình  Ñaïi hoäi ñoàng coå ñoâng naêm 2014 ñöa vaøo nghò quyeát  vaø chæ phaùt haønh khi naøo thaät söï 
caàn thieát. 

Caâu hoûi 2 :  
- Taïi sao Coâng ty khoâng chia coå töùc cho caùc coå ñoâng ? Coå ñoâng muoán bieát quan ñieåm cuûa 

Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò veà vaán ñeà naøy nhö theá naøo ? Coâng ty neáu coù khoù khaên veà voán 
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kinh doanh neáu chia coå töùc baèng tieàn maët thì coâng ty coù theå chia coå töùc baèng coå phieáu quyõ 
ñöôïc khoâng ? 

Traû lôøi  cuûa oââng Leâ Vaên Ñieäp Phoù toång giaùm ñoác taøi chính cuûa Cty CP Taäp Ñoaøn Thuyû Saûn Minh 
Phuù : 

- Hieän nay Coâng ty meï taøi saûn ngaén haïn treân nôï ngaén haïn ñang nhoû hôn 1, neân Cty muoán giöõ 
laïi lợi nhuận chưa phân phối khoâng chia coå töùc ñeå khoâng laøm maát caân ñoái veà taøi saûn treân nôï 
ngaén haïn laøm cho tình hình taøi chính  vaø cô caáu taøi chính cuûa coâng ty ñöôïc toát hôn. Hieän 
nay nhaèm laøm giaûm chi phí taøi chính vôùi möùc thaáp nhaát coù theå neân coâng ty caân ñoái voán ñeå 
traû heát caùc khoaûn vay trung daøi haïn laõi suaát cao, taäp trung vay ngaén haïn baèng ngoaïi teä 
USD vôùi laõi suaát raát thaáp. 

Traû lôøi  cuûa oâng Leâ Vaên Quang Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác coâng ty : 
- Veà vieäc chia coå töùc cho coå ñoâng cuûa coâng ty neáu Ñaïi hoäi coå ñoâng bieåu quyeát ña soá thoâng 

qua thì coâng ty seõ chia coå töùc cho coå ñoâng. 

- Do hieän nay coâng ty ñang muoán ruùt nieâm yeát treân saøn giao dòch chöùng khoaùn, neáu chia coå 
töùc baèng coå phieáu quyõ cho coå ñoâng thì seõ caøng khoù khaên hôn trong vieäc ruùt nieâm yeát neân 
seõ khoâng chia coå töùc baèng coå phieáu quyõ. 

Caâu hoûi 3 : 
- Khi naøo thì coâng ty seõ huyû nieâm yeát ? Trong thôøi haïn bao nhieâu thaùng keå töø khi huyû nieâm 

yeát thì coâng ty seõ mua laïi coå phieáu cuûa caùc coå ñoâng nhoû leû ? 

- Ngaønh Thuyû saûn noùi chung vaø Minh Phuù noùi rieâng seõ coù höôûng lôïi gì khi Vieät Nam tham 
gia Hieäp ñònh TPP ? 

Traû lôøi cuûa oâng Leâ Vaên Quang Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác coâng ty : 
- Coâng ty ñang mua coå phieáu quyõ theo quy ñònh cuûa Uyû Ban Chöùng Khoaùn vaø vaãn tieáp tuïc 

mua coå phieáu quyõ vôùi giaù toát cho coå ñoâng nhoû leû, khi naøo trình Uyû Ban Chöùng Khoaùn cho 
pheùp huyû nieâm yeát thì môùi ñöôïc huyû. 

- Ngaønh thuyû saûn noùi chung vaø coâng ty coù höôûng lôïi khi Vieät Nam tham gia Hieäp ñònh TPP, 
nhöng khoâng nhieàu, caùc thò tröôøng nhaäp khaåu toâm nhö : Myõ, Nhaät thueá nhaäp khaåu hieän nay 
ñaõ baèng khoâng, thò tröôøng Haøn Quoác thueá nhaäp khaåu  cuõng baèng khoâng nhöng Haøn Quoác 
hieän nay chöa tham gia hieäp ñònh TPP. 

Câaâu hoûi 4 : 
Xin hoûi coâng ty cho bieát ñaùnh giaù, nhaän ñònh tình hình kinh doanh cuûa coâng ty trong naêm 2014 nhö 
theá naøo ? 
Traû lôøi cuûa oâng Leâ Vaên Quang Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác coâng ty : 
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- Veà toång quan tình hình thò tröôøng : Thaùi Lan hieän nay ñang bò dòch beänh EMS cho neân saûn 
löôïng thieáu huït nghieâm troïng laøm cho giaù toâm treân theá giôùi trong thôøi gian qua taêng khoaûng 
40%, giaù toâm cao keùo theo nhieàu heä luî nhö : nhu caàu cuûa ngöôøi tieâu duøng toâm giaõm, heä 
thoáng sieâu thò cuûa caùc nhaø nhaäp khaåu toâm hoï thay theá baùn caùc maët haøng khaùc. Ñaàu thaùng 3 
naêm 2014 thueá choáng baùn phaù giaù cuûa Myõ aùp cho Taäp Ñoaøn Thuyû Saûn Minh Phuù laø 4,98% 
cuõng laøm cho Minh Phuù phaûi giaõm giaù mua khoaûng 3%. 

- Keát thuùc naêm taøi chính cuûa Caùc nhaø nhaäp khaåu toâm hoï muoán laøm cho coù moät baùo caùo taøi 
chính ñeïp neân hoï cuõng taêng baùn haøng, giaõm toàn kho, giaõm nhaäp khaåu. Vì theá coâng ty nhaän 
ñònh giaù toâm hieän nay ôû Vieät Nam laø thaáp nhaát so vôùi giaù toâm cuûa caùc nöôùc khaùc treân theá 
giôùi. Keát quaû sô boä tình hình kinh doanh cuûa coâng ty trong 3 thaùng ñaàu naêm 2014 raát toát maø 
cuï theå laø tình hình xuaát khaåu cuûa coâng ty taêng 157.79% veà löôïng vaø 200,87% veà giaù trò so 
vôùi cuong kyø naêm 2013. 

Caâu hoûi 5 : 
- Ngoaøi maët haøng kinh doanh chính laø toâm, coâng ty coù laøm caùc maët haøng khaùc ngoaøi toâm 

khoâng ? 

- Khi coâng ty huyû nieâm yeát thì löôïng thoâng tin coâng ty seõ coâng boá nhö theá naøo nhaèm ñaûm 
baûo quyeàn lôïi cuûa coå ñoâng nhoû leû ? 

Traû lôøi cuûa oâng Leâ Vaên Quang Chuû tòch hoäi ñoàng quaûn trò kieâm toång giaùm ñoác coâng ty : 
- Coâng ty Minh Phuù chæ laøm toâm vaø laøm nhöõng gì maø mình cho laø laøm toát, do caùc vuøng nuoâi 

cuûa coâng ty ñang choáng choïi vôùi dòch beänh EMS neân theo khuyeán caùo cuûa caùc nhaø khoa 
hoïc coâng ty hieän ñang nuoâi toâm xen vôùi nuoâi caù roâ phi, neáu tình hình lôïi nhuaän ñaït toát ôû 
maët haøng naøy thì coâng ty seõ xem xeùt cheá bieán vaø xuaát khaåu caù roâ phi. 

- Coâng ty vaãn cam keát ñaûm baûo coâng boá thoâng tin nhö luùc coøn ôû treân saøn giao dòch chöùng 
khoaùn, thöïc teá taïi Ñaïi hoäi naøy coâng ty vaãn trình Ñaïi hoäi xin yù kieán coå ñoâng löïa choïn caùc 
coâng ty kieåm toaùn haøng ñaàu kieåm toaùn baùo caùo taøi chính cuûa coâng ty trong thôøi gian tôùi 
nhaèm laøm ñaûm baûo moïi quyeàn lôïi cuûa coå ñoâng keå caû quyeàn lôïi cuûa coå ñoâng nhoû, leû. 

 
Liên quan tới vấn đề phân phối lợi nhuận, Tờ trình phân phối lợi nhuận có để lợi nhuận giữ lại 

là 75% lợi nhuận sau thuế. một số cổ đông đã đề nghị chia cổ tức năm 2013 là 15% (1500 đồng/cổ 
phiếu). Đại hội đã thảo luận và được chủ toạ cùng hơn 70% số phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội 
thống nhất đồng ý thay đổi tỷ lệ lợi nhuận giữ lại và đưa nội dung chia cổ tức vào biểu quyết. 

 
2.4 Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề đã thảo luận như sau :  
 

CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÔNG QUA: 
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Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 32 cổ đông, sở hữu và đại diện 62,585,384 

cổ phần chiếm tỷ lệ 90,22 %  tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Kết quả như sau: 

STT Diễn giải Cổ phần 
tán thành Tỷ lệ 

Cổ phần 
không 

tán 
thành 

Tỷ lệ 
Cổ phần 
không ý 

kiến 
Tỷ lệ 

1 
 Thông qua KQ 
SXKD và BCTC 
kiểm toán 2013  

 62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

2  Kế hoạch SXKD 
2014   62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

3  Báo cáo của 
HĐQT   62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

4  Báo cáo của 
BTGĐ   62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

5  Báo cáo của 
BKS   62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

6 
 Thù lao, thưởng, 
phân phối lợi 
nhuận  

 62,578,774  99.99%  10  0.00%  6,600  0.01% 

7  Chủ tịch kiêm 
TGĐ   62,578,784  99.99%  -    0.00%  6,600  0.01% 

8  Chọn cty Kiểm 
toán   62,576,784  99.99%  -    0.00%  8,600  0.01% 

9  Phát hành 500 tỷ 
trái phiếu   62,576,634  99.99%  -    0.00%  8,750  0.01% 

10 

 Mở rộng khoảng 
giá mua cp quỹ là 
20.000-
40.000VNĐ/cp  

 62,578,784  99.99%  6,600  0.01%  -    0.00% 

11 
 Chia cổ tức năm 
2013 là 15% 
(1500 đồng/cp)  

 46,341,570  74.05%  -     -     
16,243,814  25.95% 

 

2.5 Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông  
 

- Ông Trần Quang Vượng đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội. 
  
- Góp ý của các cổ đông: Không  
 
- Biểu quyết trực tiếp thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội với tỷ lệ: 100%  
 

Đại hội kết thúc vào hồi 12:30 cùng ngày. 
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Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước Đại hội và được các đại 
biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.  
 
 
 
 

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên 2014 

Công Ty Cổ Phần Tập đoàn Thủy Sản Minh Phú  

 
 

Thư ký Đại hội 
 
 
 
 
 

Trần Quang Vượng 

Chủ tọa Đại hội 
 
 
 
 
 

Lê Văn Quang 
 

 



 
 

 
                                                                        trang 1/4                                      Nghị quyết ĐHCĐ TN 2014 

 
 

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014  

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THỦY SẢN MINH PHÚ  

 
- Căn cứ Luật doanh nghiệp và các quy định liên quan; 
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2000393273 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cà Mau 

cấp thay đổi lần thứ 03 ngày 23/06/2010 
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Tập đoàn thủy sản Minh Phú 

 

Hôm nay, ngày 19 tháng 04 năm 2014, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 
2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú tổ chức vào hồi 9 giờ 00 phút, tại Phòng họp 
Tập đoàn Thủy sản Minh Phú, Lầu 6, 21 Lê Quý Đôn, P6, Q3, Tp. HCM. 

 

Tổng số đại biểu cổ đông tham dự : 32 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 62.585.384 cổ phần 
chiếm tỷ lệ 90,22 % tổng số cổ phần có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.  

 

Sau hơn 3 giờ làm việc khẩn trương, Đại hội thảo luận các vấn đề theo nội dung chương trình 
nghị sự Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị những nội dung sau:  

 
Điều 1.  Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2013 với 

các chỉ tiêu chính như sau :  
 

Chỉ tiêu Đơn vị 
tính 

Năm 
2012 

Thực hiện 
năm 2013 

Kế hoạch 
năm 2013 

So với 
năm 2012 

So sánh với 
kế hoạch 

1- Kim ngạch xuất khẩu  Triệu USD 369,40 519,53 465,00 140,64% 111,72% 
2- Sản lượng sản xuất   Tấn 32.487,86 37.982,05 36.900,00 116,91% 102,93% 
3- Tổng doanh thu thuần  Tỷ đồng 7.936,50 11.111,95 9.800,00 140,01% 113,38% 
4- Lợi nhuận trước thuế   Tỷ đồng 34,45 365,75 360,00 1.061,68% 101,60% 
5- Lợi nhuận sau thuế   Tỷ đồng 15,88 293,83 295,00 1.850,31% 99.60% 
6- Lãi cơ bản trên / CP  Đồng 241 3.882  16.10%  

 
 

 
Điều 2.  Thông qua kế hoạch năm 2014 như sau:  

 
- Kim ngạch xuất khẩu hợp nhất  :  550 triệu USD 
- Sản lượng sản xuất  hợp nhất              :  46.750 tấn tôm thành phẩm 
- Tổng doanh thu thuần hợp nhất  :    11.715 tỷ đồng 
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất  :       487 tỷ đồng 
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất                         :       421 tỷ đồng 

 
 

 
Điều 3.  Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát. 

 
 

Tập đoàn Thủy sản Minh Phú 
KCN P8, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

ĐT: 0780 3839 391    Fax: 0780 3833 119 
Số:  01/NQĐH.MP14 

 

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

------oOo------ 
 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 04 năm 2014 
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Điều 4.  Đại hội đồng cổ đông thông qua tờ trình thù lao và trích thưởng và kế hoạch phân 
phối lợi nhuận 

 

Báo cáo phân phối lợi nhuận 2013 

Phân phối lợi nhuận 2013 Tỷ	  lệ	  so	  lợi	  nhuận	  sau	  thuế	  
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi  10%	  
Quỹ đầu tư phát triển  10%	  
Quỹ	  dự	  phòng	  tài	  chính	  	   5%	  
Số	  còn	  lại	  sẽ	  chia	  cổ	  tức	  	  bằng	  tiền	  mặt	  và	  
bổ	  sung	  vốn	  kinh	  doanh	  (phân	  chia	  như	  
dưới)	   75%	  
- Chia cổ tức 2013 là 1500 đồng/cổ 

phiếu 
- Còn lại bổ sung vốn cho hoạt động 

kinh doanh 
	   	  

 
Về việc chia cổ tức: Đại hội thống nhất chia cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% 
(tức 1500 đồng/cổ phiếu). Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT cân đối dòng tiền, xác định ngày 
chốt danh sách chia cổ tức 2013 bằng tiền mặt và thực hiện ngay trong năm 2014. 

 
    Dự kiến kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014  

 

Kế hoạch Phân phối lợi nhuận 2014 Tỷ	  lệ	  so	  với	  lợi	  nhuận	  sau	  thuế	  
Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi  10%	  
Quỹ đầu tư phát triển  10%	  
Quỹ	  dự	  phòng	  tài	  chính	  	   5%	  
Lợi nhuận giữ lại 75%	  

 
 
 

Mức thù lao của thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát 2014 
 

- Thù lao của HĐQT:  Thành viên HĐQT nhận mức thù lao là 15.000.000 
đồng/người/tháng. 

- Thù lao của Ban Kiểm soát:  Thành viên BKS nhận mức thù lao là 8.000.000 
đồng/người/tháng 

 

Mức trích thưởng cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát, Ban điều hành, CBNV 2014 
 

- Nếu không hoàn thành kế hoạch thì sẽ không được thưởng. 

- Nếu đạt kế hoạch đề ra, mức trích thưởng cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và 
CBCNV là 10% lợi nhuận sau thuế. 

- Nếu vượt kế hoạch, Mức trích thưởng cho cho HĐQT, BKS, Ban Điều hành và 
CBCNV là 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch 
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Điều 5.  Thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc  
 
Điều 6.  Ủy quyền cho HĐQT chọn một trong những công ty kiểm toán: KPMG, Ernst & 

Young, PwC, Deloitte là công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015. 
 
Điều 7.  Thông qua Phương án phát hành 500 tỷ trái phiếu không chuyển đổi với chi tiết như 

sau: 

- Loại Trái Phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp thông thường, không chuyển đổi, không có bảo đảm 
bằng tài sản. Có sử dụng biện pháp bảo đảm bổ sung. 

- Hình thức phát hành Trái Phiếu: Phát hành riêng lẻ. 

- Tổng giá trị Trái Phiếu phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 đồng Việt Nam (Năm trăm 
tỷ đồng Việt Nam).  

- Số lượng Trái Phiếu phát hành: 500 (Năm trăm) trái phiếu  

- Mệnh giá Trái Phiếu: 1.000.000.000 đồng/ Trái Phiếu (Một tỷ đồng/Trái Phiếu). 

- Kỳ hạn Trái Phiếu: 03 năm hoặc một thời gian khác phù hợp do Chủ tịch HĐQT quyết định. 

- Ngày phát hành: Dự kiến phát hành vào Quý II/Quý III 2014 

- Hình thức Trái Phiếu: ghi sổ. 

- Giá bán: bằng mệnh giá Trái Phiếu. 

- Mục đích phát hành: Tiền thu được từ việc phát hành Trái Phiếu sẽ được sử dụng để tăng quy 
mô vốn hoạt động của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thủy sản Minh Phú.  

- Lãi suất Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định trên cơ sở thị trường và lợi ích 
cao nhất của công ty. 

- Đại lý phát hành, Đại lý đăng ký lưu ký và Đại lý thanh toán Trái Phiếu: Uỷ quyền cho Chủ tịch 
HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn. 

- Đại lý quản lý tài sản bảo đảm và Đại lý quản lý tài khoản Trái Phiếu và tài khoản dự phòng trả 
nợ: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn. 

- Tổ chức tư vấn phát hành: Uỷ quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ lựa chọn. 

- Thông qua việc sử dụng các tài sản của Công ty và cho phép các Công ty con liên quan sử dụng 
các tài sản để bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu phát hành. 

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 

- Chủ động đàm phán, quyết định các nội dung liên quan đến việc phát hành trái phiếu căn cứ 
vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, khả năng thanh toán Trái Phiếu, yêu cầu và nhu 
cầu của các nhà đầu tư Trái phiếu, tổ chức tư vấn, thu xếp phát hành, các đại lý liên quan, bao 
gồm nhưng không giới hạn ở những nội dung sau: 

ü Lãi suất Trái phiếu  

ü Phương thức thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu. 
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ü Thời điểm và khối lượng phát hành cụ thể của mỗi đợt 

ü Các tổ chức tham gia tư vấn, thu xếp và các đại lý liên quan đến phát hành trái phiếu 

ü Mức phí phát hành 

ü Đối tượng mua Trái Phiếu 

ü Chi tiết tài sản của Công ty, cho phép các Công ty con liên quan sử dụng các tài sản để bảo 
đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi Trái Phiếu. 

ü Nội dung các hợp đồng, văn kiện, hồ sơ liên quan đến Phát hành Trái phiếu, hợp đồng bảo 
đảm tài sản… 

- Ký kết các hợp đồng, văn bản, tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan tới việc phát hành Trái Phiếu, 
Hợp đồng cầm cố/thế chấp tài sản bảo đảm bổ sung cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái 
Phiếu phát hành của Công Ty và các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan 
khác.  

 
Điều 8.  Phê chuẩn việc mở rộng khoảng giá mua cổ phiếu quỹ với khoảng giá mua mới là 
20.000 – 40.000 đồng/cổ phiếu để đảm bảo quyền lợi của cổ đông khi huỷ niêm yết. 
 
Uỷ quyền cho HĐQT công ty thực hiện việc gia hạn thời gian mua cổ phiếu nếu cần thiết. 
 
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản 
Minh Phú được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua vào hồi 12 giờ 30 phút 
cùng ngày.  

Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2014 
Công Ty Cổ phần Tập đoàn Thủy sản Minh Phú  

 
Thư ký Đại hội 

 
 
 
 
 
 

Trần Quang Vượng 

Chủ tọa Đại hội 
 
 
 
 
 
 

Lê Văn Quang 
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