THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN
CỦA TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE TẠI
NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG
Căn cứ Quyết định số 2431/QĐ-HĐTV ngày 23 tháng 11 năm 2017 của Hội đồ ng thành viên Tổng công ty Viễn
thông MobiFone phê duyệt phương án chào bán đấu giá lần 02 phần vốn góp của Tổng Công ty Viễn thông
MobiFone tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong, Tổng Công ty Viễn thông MobiFone thông báo bán đấu
giá cổ phiếu như sau:
1. Tên doanh nghiệp đấu giá:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG

- Địa chỉ:

Số 57 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Điện thoại:

(024) 3768 8998

Fax:

(024) 3768 8979

2. Ngành nghề kinh doanh chính: huy động vốn, huy động tín dụng, Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ,v.v....
3. Vốn điều lệ thực góp: 5.842.105.000.000 đồng
4. Điều kiện tham dự đấu giá: tất cả các nhà đầu tư đáp ứng các quy định theo Quy chế bán đấu giá cổ phần của
Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong do Sở Giao dịch Chứng
khoán Hà Nội ban hành (“Quy chế bán đấu giá”)
5. Tên, địa chỉ tổ chức bán đấu giá:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI (HNX)

- Địa chỉ: Số 02, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Tổ chức tư vấn: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN NH TMCP NGOẠI THƯƠNG VN (VCBS)
7. Cổ phiếu bán đấu giá:
- Tổ chức bán đấu giá cổ phiếu:

TỔNG CÔNG TY VIỄN THÔNG MOBIFONE

- Tên cổ phiếu:

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Giá khởi điểm: 12.800 đồng/cổ phiếu

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Tổng số lượng cổ phiếu đấu giá: 5.549.914 cổ phiếu

- Bước giá: 100 đồng

- Số mức giá đặt mua: 02 mức giá

8. Điạ điể m nhâ ̣n đăng ký đấ u giá và nô ̣p tiề n đă ̣t co ̣c: tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế bán đấu giá
9. Thời gian đăng ký đấ u giá và nộp tiền đă ̣t cọc: từ ngày 11/01/2018 đến 15h30 ngày 31/01/2018 (Sáng từ
8h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 17h00 các ngày làm việc)
10. Nộp phiếu tham dự đấu giá: chậm nhất 16h00 ngày 05/02/2018 tại các đại lý đấu giá công bố trong Quy chế
bán đấu giá
11. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 10h00 ngày 07/02/2018 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
12. Thời gian nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư trúng đấu giá: từ ngày 08/02/2018 đến ngày 22/02/2018
13. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc cho nhà đầu tư không trúng đấu giá: từ ngày 09/02/2018 đến ngày
21/02/2018
14. Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế đấu giá trên
website: Tổng Công ty Viễn Thông MobiFone www.mobifone.vn; Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội:
www.hnx.vn; và VCBS: www.vcbs.com.vn.

