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THÔNG BÁO
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
Ngày 27/9/2017, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) thông báo về ngày đăng
ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu của Ngân
hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam như sau:
1. Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
2. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
3. Mã chứng khoán: TCB
4. Mệnh giá: 10.000 đồng
5. Sàn giao dịch: Đại chúng chưa niêm yết
6. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
7. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2017
8. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
9. Nội dung cụ thể:
-

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu:
Mã quyền mua: MIRTCB171
Mã ISIN quyền mua: VNMIRTCB1718
(Ngày hiệu lực cấp mã quyền mua: 19/10/2017 và ngày hiệu lực hủy mã quyền mua:
10/11/2017)

-

Số lượng chứng khoán dự kiến phát hành: 70.000.000 cổ phiếu

-

Giá phát hành: 30.000 đồng

-

Tỷ lệ thực hiện: 10.000:978 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 10.000 quyền được mua
978 cổ phiếu mới)

-

Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt
mua hết (nếu có): Số cổ phần mỗi cổ đông hiện hữu được mua sẽ được tính trên tỷ lệ thực
hiện trên và tổng số cổ phần được quyền mua của mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống
đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số
cổ phiếu không đặt mua hết sẽ được HĐQT quyết định:
+ Bán một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần còn lại đó cho cổ đông hoặc tổ chức cá
nhân khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho các cổ đông
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hiện hữu và số cổ phần còn lại mà đã được chào bán cho một số cổ đông hoặc tổ chức/cá
nhân khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn
thành đợt chào bán theo quy định;
+ Hủy và không tiếp tục bán số cổ phần đó nữa và kết thúc đợt chào bán
+ Và/hoặc các phương án khác nhưng đảm bảo điều kiện không thuận lợi hơn so với đợt
chào bán cho cổ đông hiện hữu.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng, Cổ đông A sở hữu 1.000 cổ phiếu TCB. Số lượng
quyền mua cổ đông A được hưởng là 1.000 quyền tương ứng với số cổ phiếu cổ đông A
được quyền mua thêm là: 1.000 x 978:10.000 = 97,8 cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn
xuống đến hàng đơn vị, cổ đông A sẽ được mua thêm là 97 cổ phiếu mới. Đối với 0,8 cổ
phiếu
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Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
-

Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày 02/11/2017.

-

Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho bên thứ ba).
Việc chuyển nhượng quyền mua cho nhà đầu tư nước ngoài phải được Hội đồng quản trị
Techcombank chấp thuận trước bằng văn bản.

-

Quy định về chứng khoán đặt mua:
+ Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 19/10/2017 đến ngày
07/11/2017.
+ Chứng khoán đặt mua đối với cổ đông lớn và cổ đông là cá nhân, cổ đông là tổ chức có
người đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc
là chứng khoán hạn chế chuyển nhượng.
+ Các chứng khoán đặt mua khác không thuộc đối tượng nêu trên là loại tự do chuyển
nhượng.

-

Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua,
đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản
lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền
mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu xin liên hệ:
Tại Hà Nội: Hội sở Techcombank, Tầng 2, Số 191, phố Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Điện thoại: (84-24) 39446368 (máy lẻ 1507, 5316)
Tại Tp. HCM: Techcombank, Tầng 17, Số 9-11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé,
Quận 1; Điện thoại: (84-28) 3911686868 (máy lẻ 6637);
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Tại Hải Phòng: Chi nhánh Techcombank Hải Phòng, 5 Lý Tự Trọng, Quận Hồng Bàng,
Hải Phòng; Điện thoại: (84 - 031.3810868);
Tại Đà Nẵng: Chi nhánh Techcombank Đà Nẵng, Số 304 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng;
Điện thoại: (84 – 236 3655118, máy lẻ 118)
-

Thông tin về tài khoản phong tỏa đặt mua chứng khoán của TCPH:
+ Tên chủ tài khoản: Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam
+ Số TK: 124000031777
+ Nơi mở TK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam - Chi nhánh Đô
Thành
Xem chi tiết thông báo của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam tại ĐÂY.

http://www.vsd.vn/22-p4c23-42390/4552/TCB-Thuc-hien-quyen-mua-co-phieu-phat-hanhcho-co-dong-hien-huu.htm
Trân trọng thông báo!
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