NGÂN HÀNG TMCP KỸ THƯƠNG VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020
THÔNG BÁO
(V/v thực hiện đăng ký, niêm yết, lưu ký tập trung đợt phát hành cổ phiếu ESOP năm 2020)
Kính gửi: Các CBNV thực hiện quyền mua Cổ phiếu ESOP năm 2020 (Mã CK: TCB)
Căn cứ công văn số 7502/UBCK-QLCB ngày 23/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà
nước chấp thuận báo cáo kết quả phát hành và để thuận tiện cho việc thực hiện đăng ký, lưu ký
tại VSD và niêm yết bổ sung tại HOSE đối với chứng khoán TCB của CBNV tham gia ESOP
năm 2020, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam thông báo một số thông tin cụ thể như sau:
1. Các CBNV có nhu cầu thay đổi thông tin của Chủ Sở Hữu Cổ Phiếu đề nghị mang theo Căn
cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân còn hiệu lực để làm các thủ tục có liên quan.
- Thời gian: Trước 17h00 ngày 24/12/2020.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, Tầng 10 và Tầng 12, Tòa nhà
Techcombank, 191 Bà Triệu, P. Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Số ĐT hỗ trợ:
1800.588826.
2. Liên quan đến việc lưu ký cổ phiếu tập trung đồng thời với đăng ký chứng khoán bổ sung
tại VSD, để tạo điều kiện thuận lợi cho Chủ Sở Hữu Cổ Phiếu, Techcombank hướng dẫn
việc mở tài khoản giao dịch chứng khoán và lưu ký cổ phiếu như sau:
- Đối tượng thực hiện: Tất cả các CBNV thực hiện quyền mua cổ phiếu ESOP năm 2020.
- Thời gian: Trước 17h00 ngày 24/12/2020.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương, Tầng 10 và Tầng 12, Tòa
nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Hồ sơ lưu ký đồng thời: Căn cước công dân/Giấy chứng minh nhân dân và ủy quyền làm thủ
tục ký gửi chứng khoán (Mẫu 10/LK).
3. Sau khi cổ phiếu được đăng ký bổ sung tại VSD, Techcombank sẽ thông báo để CBNV có
thể tự thực hiện việc lưu ký cổ phiếu tại VSD theo các quy định có liên quan của pháp luật,
của VSD và HOSE (nếu CBNV không thực hiện thủ tục lưu ký đồng thời tại mục 2 ở trên).
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