COÂNG TY COÅ PHAÀN HOÙA - DÖÔÏC PHAÅM
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Số 36 / HĐQT

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM

Ñoäc Laäp - Töï Do - Haïnh Phuùc
-----------TP. Hoà Chí Minh, ngaøy 5 thaùng 7 naêm 2011

TÔØ TRÌNH
Về việc: Hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
Kính trình: ÑẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
• Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
• Căn cứ Luật Chứngkhóan số 70/2006/QH11ngày 29 tháng 06 năm 2006;
• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ phần Hóa- Dược Phẩm
Mekophar đã được thông qua ngày 26/03/2010;
• Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị của Công Ty Cổ phần Hóa- Dược
Phẩm Mekophar ngày13/06/2011;
Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường nội dung vấn đề sau:
I. Lý do hủy niêm yết cổ phiếu MKP:
Với mục tiêu thu hút hơn nữa nguồn vốn trên thị trường chứng khoán để phát triển và
mở rộng họat động Công ty, Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar đã chính
thức niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
(HOSE) ngày 02/6/2010 với vốn điều lệ là 92.100.000.000 đ, số cổ phần của nhà đầu tư
nước ngoài tại thời điểm 18/04/2011 là 4.329.510.000 đ, chiếm tỉ lệ 4,70%.
Mặc dù đã tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh dược phẩm là ngành nghề chính của
Công ty từ khi thành lập, nhưng khi đến năm 2010 Công ty thực hiện xin đăng ký bổ
sung ngành nghề trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là “Bán buôn, bán lẻ
dược phẩm” để được xét công nhận chuỗi nhà thuốc đạt GPP (thực hành tốt nhà thuốc)
và GDP (thực hành tốt phân phối thuốc), thì Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh đã
không cấp bổ sung ngành nghề trên cho Công ty, vì Công ty Mekophar là Doanh nghiệp
có vốn đầu tư nước ngoài theo tinh thần các nghị định và thông tư sau:
- Theo Thông tư 09/2007/TT-BTM ngày 17/07/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định
23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 quy định chi tiết Luật Thương mại của Bộ Thương
mại tại Điều 4 khoản 1 điểm a là: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được
cấp phép thực hiện quyền phân phối và thực hiện quyền phân phối như sau: Được
thực hiện bán buôn, bán lẻ, nhượng quyền thương mại, đại lý mua bán hàng hóa sản
xuất tại Việt Nam và hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam, trừ hàng hóa thuộc danh
mục hàng hóa không được quyền phân phối (khoản A , Mục II, Phụ lục số 04 Quyết
định số 10/2007/QĐ-BTM)”.
- Theo quyết định số 10 2007/QĐ-BTM ngày 21/05/2007 của Bộ Thương Mại, tại
khoản A, Mục II, Phụ lục số 04 quy định: “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
không được thực hiện quyền phân phối đối với một số hàng hóa trong đó có danh
mục hàng hóa Dược Phẩm”.
- Theo quy định tại khoản 6, Điều 3 Luật đầu tư “Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài bao gồm doanh nghiệp do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện hoạt
động đầu tư tại Việt Nam; doanh nghiệp Việt Nam do nhà đầu tư nước ngoài mua cổ
phần, sáp nhập, mua lại”.
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Trước tình hình không được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty
Mekophar đã có công văn công văn số 03/CV-VPTGĐ ngày 18/01/2011 gởi Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước và công văn số 04/CV-VPTGĐ ngày 18/1/2011 gởi Bộ Công Thương, Bộ
Y Tế, Hiệp Hội Sản Xuất Kinh Doanh Dược Việt Nam. Sau đó, Ủy ban Chứng khóan Nhà
nước đã có công văn gởi Bộ Kế họach và Đầu tư để xin ý kiến về việc hướng dẫn quy định
các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Theo công văn số 1862/BKHĐT-ĐTNN ngày 28/03/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
hướng dẫn quy định các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì “Công ty Mekophar
với 4,28% sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài”. Như vậy, đây là lý do chính để Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh không thực
hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với việc bổ sung ngành nghề “Bán
buôn, bán lẻ dược phẩm” cho Công ty Mekophar.
Một lần nữa, Công ty Mekophar đã kiến nghị việc này đến các cơ quan chức năng để giải
quyết bằng công văn số 28/VP-TGĐ ngày 02/06/2011gởi Thủ Tướng Chính Phủ, các Bộ Tài
Chính, Bộ Công Thương, Bộ Kế Hoạch Đầu Tư, Bộ Y Tế, Tổng Công Ty Dược Việt Nam,
Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.Hồ Chí Minh. Nhưng
đến nay vẫn chưa được giải quyết .
Đứng trước tình hình không được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có bổ
sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ dược phẩm” cho Công ty, việc sản xuất và mở rộng
kinh doanh của Công ty sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng do không được xét công nhận chuỗi
nhà thuốc đạt GPP và không được xét công nhận đạt GDP nên không được tham gia vào
đấu thầu các bệnh viện, không được phân phối thuốc qua hệ thống nhà thuốc, đại lý, chi
nhánh v.v... Như vậy, công ty sẽ phải thu hẹp qui mô sản xuất và kinh doanh, giảm lao
động v.v... trước thị trường dược phẩm đang có rất nhiều cạnh tranh làm ảnh hưởng rất lớn
đến doanh thu và lợi nhuận của Công ty, cũng như ảnh hưởng đến lợi ích của các cổ đông
trong công ty.
Với mục đích thực hiện tái cơ cấu cổ đông không có vốn đầu tư nước ngòai, đảm bảo cho
việc sản xuất kinh doanh của công ty được phát triển hơn và đặc biệt để bảo vệ quyền lợi cổ
đông, Hội Đồng quản trị buộc lòng phải tính đến việc hủy niêm yết cổ phiếu MKP tại Sở
giao dịch TP. Hồ Chí Minh (HOSE). Sau khi công ty được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp có bổ sung ngành nghề “Bán buôn, bán lẻ dược phẩm” và nhà nước có thay
đổi những chính sách phù hợp, Công ty sẽ niêm yết lại cổ phiếu MKP tại Sở Giao Dịch
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
II. Phương án hủy niêm yết cổ phiếu MKP :
- Tên cổ phiếu :

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hóa - Dược Phẩm Mekophar

- Mã cổ phiếu :

MKP

- Lọai cổ phiếu :

Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá :

10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tổng số lượng hủy niêm yết: 9.210.000 cổ phiếu
- Cổ đông nào không tham gia tái cơ cấu có thể bán lại cổ phiếu đang nắm giữ cho
công ty, thông qua việc công ty sẽ mua cổ phiếu quỹ.
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III. Triển khai thực hiện hủy niêm yết cổ phiếu MKP:
Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị:
− Lập phương án và lựa chọn thời điểm thích hợp để hủy niêm yết cổ phiếu MKP
− Hội Đồng Quản Trị quyết định số lượng và giá mua cổ phiếu quỹ theo đúng qui định
của Luật chứng khoán.
− Đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên.
Trân trọng kính chào.
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