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TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
(Giấy chứng nhận ĐKKD số 0100684378 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần
đầu ngày 17 tháng 08 năm 2010, cấp thay đổi lần 2 ngày 14 tháng 4 năm 2015)
Quyết định số 31/QĐ-VNPT-HĐTV-ĐTQLV ngày 27/02/2015 của Hội đồng thành viên
Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam về việc phê duyệt bán phần vốn góp của VNPT
tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
 Tên cổ phiếu

: Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 Mệnh giá

: 10.000 đồng/ cổ phiếu

 Giá bán

: 11.700 đồng/ cổ phiếu

 Tổng số lượng cổ phiếu
thực hiện thoái vốn

:

 Tổng giá trị thoái vốn

: 715.771.410.000 đồng

71.577.141 cổ phiếu

th o m nh giá)
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NỘI DUNG BẢN CÔNG BỐ THÔNG TIN
I.

NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

1.

Tổ chức thực hiện thoái vốn

TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Đại diện: Ông Lê Ngọc Minh
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Th o giấy ủy quyền số 1962A/GUQ-VNPT-ĐTQLV ngày 09 /04/2015 )
Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu trong Bản công bố thông tin này là chính xác,
trung thực và cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của những thông tin và
số liệu này.
2.

Tổ chức tư vấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Đại diện: Ông Nguyễn Viết Thắng
Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
Th o giấy ủy quyền số 08/2013/WSS – UQ ngày 26/11/2013)
Bản công bố thông tin này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán do Công ty cổ phần
Chứng khoán Phố Wall tham gia lập trên cơ sở hợp đồng tư vấn với Tập đoàn bưu chính viễn
thông Việt Nam (VNPT) về tư vấn bán đấu giá cổ phần của VNPT tại Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam. Chúng tôi đảm bảo rằng việc đánh giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản
công bố thông tin này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên cơ sở các
thông tin và số liệu do Tập đoàn bưu chính Viễn thông Việt Nam cung cấp
Bản công bố thông tin này chỉ mang giá trị tham khảo, nhà đầu tư tham gia mua cổ phần có
trách nhiệm tìm hiểu, đánh giá các thông tin về doanh nghiệp và chịu trách nhiệm về quyết
định đầu tư của mình.
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CÁC KHÁI NIỆM

II.

Bản Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông
Hội đồng quản trị
Ban kiểm soát
Ban điều hành
Vốn điều lệ
Tổ chức tư vấn

Bản công bố thông tin về tình hình tài chính, hoạt
động kinh doanh của cổ phiếu chào bán nhằm cung
cấp thông tin cho công chúng đầu tư đánh giá và đưa
ra các quyết định đầu tư chứng khoán
Đại hội đồng cổ đông của Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam
Hội đồng quản trị của Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam
Ban kiểm soát của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt
Nam
Ban điều hành của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt
Nam
Vốn do tất cả các cổ đông góp và quy định tại Điều lệ
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

Các từ hoặc nhóm từ viết tắt trong Bản công bố thông tin này có nội dung như sau:
UBCKNN

Ủy ban chứng khoán Nhà nước

HNX

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

VNPT

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

Tổ chức tư vấn

Công ty cổ phần chứng khoán Phố Wall

Maritime Bank

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

TSCĐ

Tài sản cố định

ĐHĐCĐ

Đại hội đồng cổ đông

HĐQT

Hội đồng quản trị

BKS

Ban Kiểm soát

BCTC

Báo cáo tài chính

CBNV

Cán bộ nhân viên

LNST

Lợi nhuận sau thuế



Ngoài ra, những thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Doanh
nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày
29/06/2006 của Quốc hội, Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các
văn bản pháp luật khác có liên quan.
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III.

GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN THOÁI VỐN CỔ PHIẾU THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2014/QĐ-TTg

1.

Giới thiệu chung về tổ chức thực hiện chào bán cổ phần

-

Tên đầy đủ: Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam

-

Tên giao dịch quốc tế: VIETNAM POSTS AND TELECOMMUNICATIONS GROUP

-

Tên viết tắt: VNPT

-

Trụ sở chính: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

-

Điện thoại văn phòng: 84-4 3 774 1091

-

Website: www.vnpt.com.vn

-

Email: vanphong@vnpt.vn

-

Logo:

- Fax: 84-4 3 774 1093

Ngành nghề kinh doanh:
-

Hoạt động viễn thông có dây;

-

Hoạt động viễn thông không dây;

-

Hoạt động viễn thông vệ tinh;

-

Cổng thông tin;

-

Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi;

-

Hoạt động viễn thông khác: kinh doanh dich vụ và sản phẩm truyền thông;

-

Lập trình máy vi tính;

-

Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính;

-

Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính;

-

Sản xuất thiết bị truyền thông: Sản xuất vật tư, công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên
quan đến máy vi tính;

-

Sản xuất linh kiện điện tử;

-

Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vu của máy vi tính;

-

Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vu và phần mềm;

-

Bán buôn thiết bị và linh kiện điện từ, viễn thông: Bán buôn vật tư, thiết bị viễn thông,
công nghệ thông tin và truyền thông;

6

cô g bố thô g ti về việc thoái vố của
Tập đoà VNPT tại Ngâ hà g TMCP Hà g H i Việt Nam
-

Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa
hàng chuyên doanh: Bán lẻ vật tư, thiết bị viễn thông, công nghệ thông tin và truyền
thông;

-

Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi;

-

Sửa chữa thiết bị liên lạc;

-

Quảng cáo: Kinh doanh dịch vụ quảng cáo;

-

Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại: Tổ chức sự kiện;

-

Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi
thuê: Kinh doanh bất động sản, cho thuê văn phòng;

-

Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;

-

Hoạt động cung cấp tín dụng khác: Kinh doanh dịch vụ tài chính, tín dụng, ngân hàng
(chỉ hoạt động khi được cơ quan có thẩm quyền Nhà nước cho phép);

-

Xây dựng công trình công ích;

-

Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan;

-

Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu;

-

Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động khi đáp
ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định pháp luật.

-

Vốn điều lệ: Theo Quyết định số 180/QĐ – TTg ngày 28/01/2011 của Thủ tướng Chính
phủ về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông
Việt Nam: 72.237.000.000.000 đồng (Bảy mươi hai nghìn, hai trăm ba mươi bảy tỷ

2.

đồng).
Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
VNPT hiện là Tập đoàn Bưu chính Viễn thông hàng đầu tại Việt Nam. Với những đóng
góp và thành tựu đã đạt được trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa Xã hội và Bảo vệ Tổ
quốc, VNPT đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động
thời kỳ 1999 - 2009 vào ngày 22/12/2009.
Tháng 1/2006, VNPT chính thức trở thành Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
thay thế cho mô hình Tổng công ty cũ theo quyết định số 06/2006/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, với chiến lược phát triển theo mô hình tập đoàn kinh tế chủ lực của
Việt Nam, kinh doanh đa ngành nghề, đa lĩnh vực, đa sở hữu, trong đó Bưu chính - Viễn
thông - CNTT là nòng cốt.
Ngày 24/6/2010, Công ty mẹ - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chuyển đổi
hoạt động sang mô hình Công ty trách nhiệm Hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm
chủ sở hữu theo quyết định số 955/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
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Kế thừa 65 năm xây dựng, phát triển và gắn bó trên thị trường viễn thông Việt Nam,
VNPT vừa là nhà cung cấp dịch vụ đầu tiên đặt nền móng cho sự phát triển của ngành
Bưu chính, Viễn thông Việt Nam, vừa là tập đoàn có vai trò chủ chốt trong việc đưa
Việt Nam trở thành 1 trong 10 quốc gia có tốc độ phát triển Bưu chính Viễn thông
nhanh nhất toàn cầu.
Với hơn 50 nghìn cán bộ công nhân viên, hạ tầng công nghệ viễn thông tiên tiến, mạng
lưới dịch vụ phủ sóng toàn bộ 64 tỉnh thành trên cả nước, VNPT tự hào là nhà cung cấp
dịch vụ bưu chính, viễn thông số 1 tại Việt Nam, phục vụ hơn 60 triệu thuê bao di động,
gần 10 triệu thuê bao điện thoại cố định và khoảng hàng chục triệu người sử dụng
Internet.
3.

Mối quan hệ với công ty có cổ phiếu được thoái vốn
Tại thời điểm 31/12/2014, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là cổ đông lớn

nắm giữ 71.577.141 cổ phần, chiếm 8,947

trong tổng số cổ phần của Ngân hàng TMCP

Hàng Hải Việt nam (800.000.000 cổ phần).
Việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) vào Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam (MSB) theo Quyết định số 1391/QĐ-NHNN (Quyết định có hiệu lực từ
ngày 12/08/2015). Khi đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam là cổ đông lớn nắm giữ
71.577.141 cổ phần, chiếm 6,092 % trong tổng số cổ phần của Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt nam (1.175.000.000 cổ phần).
4.

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành

Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi Ngân hàng
TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(MSB), cụ thể như sau:
 Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 Số lượng thoái vốn

:

71.577.141 cổ phần

:

800.000.000 cổ phần

:

8,947 %

 Tổng số lượng đang lưu hành
(31/12/2014)
 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/
tổng số lượng đang lưu hành
(31/12/2014)
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Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái vốn/ tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành sau việc Ngân hàng
TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) sáp nhập vào Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam
(MSB), cụ thể như sau:
 Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 Số lượng thoái vốn

:

71.577.141 cổ phần

:

1.175.000.000 cổ phần

:

6,092 %

 Tổng số lượng đang lưu hành
(03/09/2015)
 Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu thoái
vốn/ tổng số lượng đang lưu
hành (03/09/2015)

Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/cổ phiếu đang sở hữu

5.

 Tên cổ phiếu

:

Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam

 Cổ đông thoái vốn

:

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam

 Số lượng sở hữu

:

71.577.141 cổ phần

 Số lượng thoái vốn

:

71.577.141 cổ phần

 Tỷ lệ cổ phiếu thoái vốn/ cổ

:

100 %

phiếu đang sở hữu
IV.

TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA CÔNG TY CÓ CỔ PHIẾU ĐƯỢC THOÁI
VỐN

1.
-

Tóm tắt quá trình hình thành và phát triển
Ngày thành lập
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam chính thức được thành lập theo Giấy phép số
0001/NH-GP ngày 08/06/1991 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Ngày
12/07/1991, Maritime Bank chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại thành phố Hải
Phòng, ngay sau khi Pháp lệnh về Ngân hàng Thương mại, Hợp tác xã tín dụng và Công ty
Tài chính có hiệu lực và trở thành một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu
tiên tại Việt Nam.

-

Lĩnh vực hoạt động
Lĩnh vực kinh doanh của Maritime Bank là hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng và các
dịch vụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng,..được quy định trong Giấy phép thành lập và hoạt
động của Maritime Bank, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tuân thủ các quy định
của Luật các tổ chức tín dụng, các quy định hiện hành có liên quan của pháp luật nhằm
phục vụ cho các đối tượng khách hàng theo đúng chiến lược kinh doanh đã đề ra.
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-

Quá trình phát triển (các dấu mốc quan trọng)
Maritime Bank chính thức khai trương và đi vào hoạt động tại thành phố Hải

Năm 1991

Phòng với 24 cổ đông và vốn điều lệ 40 tỷ đồng, phát triển một vài chi nhánh tại
các tỉnh, thành phố lớn như Hải Phòng, Hà Nội, Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh
Maritime Bank chính thức chuyển Hội sở chính từ Hải Phòng lên Hà Nội, đánh

Năm 2005

dấu giai đoạn phát triển mạnh mẽ kể từ năm 2005 với 16 điểm giao dịch
Maritime Bank tăng vốn điều lệ lên 3.000 tỷ đồng, chính thức ký hợp đồng tư

Năm 2009

vấn với McKinsey để xây dựng chiến lược phát triển, đạt 100 điểm giao dịch
Maritime Bank ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới, logo mới với sự kết hợp

Năm 2010

hai màu đỏ và đen ấn tượng. Tăng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng
Maritime Bank được xếp hạng nhóm 1, nhóm dẫn đầu được cấp hạng mức tín

Năm 2012

dụng cao nhất trong năm 2012
Vốn điều lệ 8.000 tỷ đồng.
Tổng tài sản gần 110.000 tỷ đồng.

Năm 2014

Mạng lưới bao gồm: 1 trụ sở chính và 221 điểm giao dịch, trong đó có 1 Sở giao
dịch, 44 chi nhánh, 145 phòng giao dịch, 31 quỹ tiết kiệm và 1 01 công ty con.
Số lượng cán bộ nhân viên: 2.918 người

Ngày 21/7/2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số
1391/QĐ-NHNN về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Mê Kông (MDB) vào Ngân
hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/08/2015. Sau khi
sáp nhập, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) có:
Vốn điều lệ: 11.750 tỷ đồng
Tổng tài sản: khoảng 113.000 tỷ đồng
2.

Cơ cấu tổ chức

2.1. Cơ cấu tổ chức
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Sơ đồ 1: Cơ cấu tổ chức của Ngâ hà g TMCP Hà g H i Việt Nam
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ
ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

KIỂM TOÁN NỘI BỘ

ỦY BAN TÍN DỤNG VÀ ĐẦU TƯ

ỦY BAN NHÂN SỰ

ỦY BAN XỬ LÝ RỦI RO

ỦY BAN CHIẾN LƯỢC

ỦY BAN QUẢN LÝ RỦI RO

ỦY BAN KIỂM TOÁN

TỔNG GIÁM ĐỐC
VĂN PHÒNG
MARITIMEBANK

HỘI
ĐỒNG
QLRR
HOẠT
ĐỘNG

NGÂN
HÀNG
CỘNG
ĐỒNG

HỘI
ĐỒNG
ALCO

HỘI
ĐỒNG
XỬ LÝ
RỦI RO

NGÂN
HÀNG
CÁ
NHÂN

NGÂN
HÀNG
DOANH
NGHIỆP

NGÂN
HÀNG
ĐCTC

HỘI
ĐỒNG
ĐIỀU
HÀNH

NGÂN
HÀNG
QLTD

HỘI
ĐỒNG
TD VÀ
ĐẦU
TƯ

KHỐI
QLÝ
RỦI RO

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

KHỐI
QLÝ
TÀI
CHÍNH

KHỐI
TN TÍN
DỤNG

KHỐI
CN &
VH

BAN
PR&
MARKE
TING

BAN
QLÝ
CHIẾN
LƯỢC

Đại hội đồng cổ đông:
Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết
định cao nhất của Maritime Bank. Đại hội đồng cổ đông hoạt động qua phiên họp
thường niên, phiên họp bất thường và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
Đại hội đồng cổ đông có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:
-

Thông qua định hướng phát triển của Maritime Bank;
11
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-

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Maritime Bank;

-

Phê chuẩn quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

-

Quyết định số lượng thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát từng nhiệm kì; bầu
miễn nhiệm , bãi nhiệm; bầu bổ sung, thay thế các thành viên hội đồng quản trị , thành
viên ban kiểm soát phù hợp với các tiêu chuẩn, điêu kiện theo quy định của pháp luật
và điều lệ của Maritime Bank;

-

Quyết định mức thù lao thưởng và các lợi ích khác đối với thành viên hội đồng quản
trị, thành viên ban Kiểm Soát và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm
soát

-

Xem xét và xử lý theo thẩm quyền vi phạm của hội đồng quản trị , ban kiểm soát gây
thiệt hại cho Maritime Bank và Cổ đông của Maritime Bank;

-

Quyết định cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Maritime Bank;

-

Thông qua phương án thay đổi mức vốn điều lệ; thông qua phương án chào bán cổ
phần, bao gồm loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ chào bán;

-

Thông qua việc mua lại cổ phần đã bán;

-

Thông qua phươn án phát hành trái phiếu chuyển đổi;

-

Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; phương án phân phối lợi nhuận sau khi đã hoàn
thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của Maritime Bank;

-

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về việc thực hiện nhiệm vụ,
quyền hạn được giao;

-

Quyết định thành lập công ty con;

-

Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác
có giá trị từ 20

trở lên so với vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài

chính đã được kiểm toán gần nhất.
Hội đồng quản trị:
Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Maritime Bank, có toàn quyền nhân danh
Maritime Bank để quyết định, thực hiền các quyền và nghĩa vụ của Maritime Bank, trừ
những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có các
quyền và nhiệm vụ sau:
-

Chịu trách nhiện trước đại hội cổ đông trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được
giao;

-

Trình đại hội đồng cổ đông quyết định, thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại
hội đồng cổ đông;

-

Quyết định việc thành lập chi nhánh văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp;
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-

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích
khác với các chức danh Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Thư ký
hội đồng quản trị, các chức danh thuộc bộ phận kiểm toán nội bộ và người quản lý
người điều hành khác theo quy định nội bộ của Maritime Bank;

-

Thông qua phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác
có giá trị dưới 20

vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được

kiểm toán gần nhất;
-

Cử người đại diện vốn góp của Maritime Bank tại doanh nghiệp tổ chức tín dụng khác;

-

Quyết định đầu tư mua bán tài sản của Maritime Bank từ 10

trở lên so với vốn điều lệ

của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các
khoản đầu tư giao dịch mua, bán tài sản của Maritime bank quy định tại điểm 0 khoản
3 Điều 27 điều lệ này;
-

Quyết định các khoản cấp tín dụng theo quy định tại khoản 7 điều 128 của Luật các tổ
chức tín dụng, trừ các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông
quy định tại điều lệ này;

-

Thông qua các hợp đồng của Maritime Bank với công ty con, công ty liên kết của
Maritime bank; các hợp đồng của Maritime Bank với thành viên hội đồng quản trị,
thành viên ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cổ đông lớn, người có liên quan của họ có
giá trị bằng hoặc nhỏ hơn 20

vốn điều lệ của Maritime Bank ghi trong báo cáo tài

chính đã được kiểm toán gần nhất. Trong trường hợp nay, thành viên có liên quan
không có quyền biểu quyết;
-

Kiểm tra giám sát chỉ đạo Tổng giám đốc thực hiện nhiệm vụ được phân công; đánh
giá hàng năm về hiệu quả làm việc của tổng giám đốc;

-

Ban hành các quy định nội bộ liên quan đến tổ chức, quản trị và hoạt động cảu
Maritime bank phù hợp với quy định của Luật các tổ chức tín dụng và pháp luật có liên
quan, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ban Kiểm soát hoặc đại hội đồng cổ
đông;

-

Quyết định chính sách quản lý rủi ro và giám sát việc thực thi các biện pháp phòng
ngừa rủi ro của Maritime bank;

-

Xem xét phê duyệt báo cáo thường xuyên;

-

Lựa chọn tổ chức định giá chuyên nghiệp để định giá tài sản góp vốn không phải là tiền
Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng theo quy định của pháp luật;

-

Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ Ngân hàng và quy định của
pháp luật (nếu có)
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Hiện tại (15/09/2015), Hội đồng quản trị Ngân hàng gồm năm (05) thành viên sau:
1.

Ông Trần Anh Tuấn

: Chủ tịch HĐQT

2.

Ông Đỗ Lam Điền

: Thành viên HĐQT

3.

Bà Dương Hồng Loan

: Thành viên HĐQT độc lập

4.

Ông Vũ Đức Nhuận

: Thành viên thường trực HĐQT

5.

Bà Vũ Thị Liên

: Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:
Là cơ quan giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ của Ngân hàng
trong việc quản trị, điều hành Ngân hàng, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông
trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.
Ban kiểm soát có quyền và nhiệm vụ sau:
-

Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Maritime Bank trong quản
trị, điều hành Maritime Bank; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong việc
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-

Ban hành quy định nội bộ của Ban kiểm soát; định kỳ hằng năm xem xét lại quy định nội
bộ của Ban Kiểm soát, các chính sách quan trọng về kế toán và báo cáo.

-

Thực hiện chức năng kiếm toán nội bộ; có quyền sử dụng tư vấn độc lập và quyền được
tiếp cận, cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt
động quản lý, điều hành Maritime Bank để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

-

Thẩm định báo cáo tài chính 06 tháng đầu năm và hàng năm của Maritime Bank, bao
gồm cả báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện.
Báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả thẩm định báo cáo tài chính hàng năm, đánh
giá tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cẩn trọng trong công tác kế toán, thống
kê và lập báo cáo tài chính. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị
trước khi trình báo cáo và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

-

Kiểm tra sổ kế toán, các tài liệu và công việc quản lý, điều hành hoạt động của Maritime
Bank khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông
hoặc theo yêu cầu của cổ đông lớn hoặc nhóm cổ đông lớn phù hợp với quy định của
pháp luật.

-

Kịp thời thông báo cho HĐQT khi phát hiện Người quản lý Maritime Bank có hành vi vi
phạm; yêu cầu người vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục
hậu quả (nếu có);
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Lập danh sách cổ đông sáng lập, cổ đông lớn, những người có liên quan của thành viên

-

HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc của Maritime Bank, lưu giữ và cập
nhật thay đổi của danh sách này.
Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của pháp luật (nếu có)

-

Hiện tại Ban kiểm soát Ngân hàng gồm ba (03) thành viên sau:
1.

Bà Phạm Thị Thành

: Trưởng ban

2.

Bà Chu Thị Đàm

: Thành viên

3.

Bà Lê Thanh Hà

: Thành viên

Tổng Giám đốc:
Tổng Giám đốc là người điều hành cao nhất của Ngân hàng, chịu sự giám sát của Hội

-

đồng quản trị và Ban Kiểm soát, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước
pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật và
Điều lệ Ngân hàng.
Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng

-

quản trị.
Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền liên quan đến hoạt động hàng ngày của Ngân

-

hàng.
Kiến nghị, đề xuất cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ngân hàng trình Hội đồng quản trị

-

hoặc Đại hội đồng cổ đông quyết định theo thẩm quyền.
Các quyền và nhiệm vụ khác theo Điều lệ Ngân hàng.

-

Ban điều hành bao gồm các thành viên thành viên sau:
1.

Tạ Ngọc Đa

:

Phó TGĐ Phụ trách Điều hành

2.

Đặng Tuyết Dung

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng bán lẻ

3.

Trần Xuân Quảng

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng doanh nghiệp

4.

Nguyễn Thế Minh

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng doanh nghiệp lớn

5.

Nguyễn Hương Loan

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng định chế tài chính

6.

Nguyễn Hoàng An

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng quản lý tín dụng

7.

Lê Quang Vu

:

PTGĐ-TGĐ Ngân hàng cộng đồng

8.

Nguyễn Phi Hùng

:

PTGĐ- Giám đốc Khối Vận hành
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9.

Syed Mohammad Nadeem
Kazmi

:

GĐ Khối quản lý rủi ro

10.

Nilesh Ratilal Banglorewa

:

GĐ Khối Quản lý tài chính

11.

Đinh Thị Tố Uyên

:

GĐ Khối Marketing và Truyền thông

12.

Nguyễn Thu Trang

:

GĐ Nhân sự

13.

Bùi Quốc Khánh

:

GĐ công nghệ

2.2. Cơ cấu cổ đông
Bảng 1: Cơ cấu cổ đông tính tại thời điểm 03/9/2015

STT

Số lượng
cổ phần

Cơ cấu cổ phần

1

Cổ phần Nhà nước nắm giữ

2

Cổ phần của tổ chức Công đoàn

3

Cổ phần của các Nhà đầu tư
khác
Cộng

Giá trị cổ phần
theo mệnh giá
(nghìn VND)

Tỷ lệ so
vốn điều
lệ (%)

98.352.502

983.525.020

8,37

2.241.183

22.411.830

0,19

1.074.406.315

10.744.063.150

91,44

1.175.000.000

11.750.000.000

100 %

Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t Nam)
Bảng 2: Cơ cấu cổ đông sáng lập tính tại thời điểm 03/9/2015
STT

Tên cổ đông

Địa chỉ

1

Tập Đoàn Bưu chính
Viễn thông Việt Nam

57 Huỳnh Thúc Kháng,
Đống Đa, Hà Nội

2

Công ty Cổ phần Vận
Tải Biển Việt Nam

3

Tập Đoàn Bảo Việt

4
5

71.577.141

6,092

Số 215 Phố Lạch Tray,
Phường Đằng Giang, Quận
Ngô Quyền, Thành phố Hải
Phòng

8.752.251

0,745

Số 8 Lê Thái Tổ, Hàng
Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

4.860.051

0,414

119 đường Nguyễn Sơn,
Quận Long Biên, Hà Nội

1.900.800

0,162

Số 8A, Trần Phú, Q. Ngô
Quyền, Hải Phòng

1.503.373

0,128

88.593.616
Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t Nam)

7,741

Công Đoàn Cơ quan
Cục Hàng Không Việt
Nam
Công ty TNHH MTV
Cảng Hải Phòng
Cộng

Số cổ phần

Tỷ lệ so
vốn điều lệ
(%)
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Bảng 3: Cơ cấu cổ đông nắm giữ trên 5% vốn điều lệ tại thời điểm 03/9/2015
Tên cổ đông

STT

Số cổ phần

Tỷ lệ so vốn
điều lệ (%)

1

Tập Đoàn Bưu Chính Viễn Thông Việt Nam

71.577.141

6,092

2

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Tiến

76.620.000

6,521

148.197.141

12,613

Tổng cộng

Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t Nam)
3.

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013, 2014 và 06 tháng đầu
năm 2015
Bảng 4: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
từ năm 2013, 2014 và 06 tháng đầu năm 2015
Đơn vị: tri u đồng
% Tăng
06 tháng
Chỉ tiêu

Tổng tài sản

Năm 2013

Năm 2014

giảm năm

đầu năm

(triệu đồ g)

(triệu đồ g)

2014 so với

2015

năm 2013

(triệu đồ g)

107.114.822 104.368.741

-2,56

95.713.006

Vốn chủ sở hữu

9.412.546

9.445.683

0.35

9.411.307

Doanh thu thuần

9.488.460

10.012.131

523.671

5.009.512

71.364

19.268

-73

Lợi nhuận trước thuế

401.236

162.024

-59,62

636.069

Lợi nhuận sau thuế

329.872

142.756

-56.72

63.069

Thu nhập bình quân đầu người

11

12,6

14,55

Thuế và các khoản phải nộp

Tỷ lệ trả cổ tức

-

0

-

Nguồn: BCTC kiểm toán Hợp nhất năm 2013, 2014 của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t
Nam )
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4.

Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu
Bảng 5: Các chỉ tiêu tài chính chủ yếu của Ngân hàng trong năm 2013 và 2014
Các chỉ tiêu

Năm 2013

Năm 2014

8.000.000

8.000.000

10,56%

11,03%

2,71%

5,16%

43,87%

34,34%

0,82

0,797

4,34%

1,72%

1,42%

1,45%

7,06%

34,48%

Ghi chú

1. Vốn tự có
+ Vốn điều lệ:
+ Tỷ lệ an toàn vốn:
2. Chất lượng tài sản
+ Tỷ lệ nợ xấu
+ (Số dư các khoản cho vay và ứng trước
khách hàng + các khoản cho vay các tổ chức
tín dụng)/ Tổng tài sản
+ Tài sản có sinh lời/ Tổng tài sản có nội
bảng:
3. Kết quả hoạt động kinh doanh
+ Lợi nhuận trước thuế/ Vốn chủ sở hữu bình
quân;
+ Thu nhập dịch vụ/Tổng thu nhập;
+ Thu nhập ròng từ hoạt động dịch vụ/ Lợi
nhuận trước thuế;
4. Khả năng thanh toán

Giới hạn
>= 0,15
+ Tỷ lệ sử dụng nguồn vốn ngắn hạn được sử
Giới hạn
17,36%
17,98%
dụng cho vay trung và dài hạn
<=30%
Nguồn: BCTC kiểm toán Hợp nhất của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t Nam năm 2013,
+ Khả năng thanh toán ngay

0,34

0,45

2014
5.

Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm tiếp theo
Bảng 6: Chỉ tiêu kế hoạch năm 2015
Đơn vị tính: tri u đồng
Năm 2015

Chỉ tiêu
Kế hoạch
Tổng tài sản

% tăng giảm so với năm 2014

109.576.208

4,99%

10.748.364

7,35 %

Lợi nhuận trước thuế

60.001

-62,97%

Lợi nhuận sau thuế

44.601

-68,76%

Tỷ lệ lợi nhuận trước thuế/ Doanh

0,56%

-65,40%

Doanh thu thuần
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thu thuần
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Doanh
thu thuần
Cổ tức ( )

0,415%

-70,89%

Nguồn: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Vi t Nam)

-

Căn cứ xây dựng kế hoạch năm 2015: Kế hoạch trên được Ngân hàng xây dựng dựa
trên cơ sở kết quả kinh doanh thực hiện năm 2014 . Trong đó có xét các yếu tố cơ bản khả
năng tài chính và nhân tố nhân sự của Ngân hàng.
Thông tin về những cam kết nhưng chưa thực hiện của tổ chức có cổ phiếu được

6.

thoái vốn
Không có
Các thông tin, các tranh chấp kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng

7.

đến giá cổ phiếu thoái vốn.
Không có.
V.

PHƯƠNG ÁN THOÁI VỐN

1. Loại cổ phiếu

: Cổ phiếu phổ thông

2. Mệnh giá

: 10.000 đồng

3. Tổng số cổ phiếu dự kiến thoái vốn

: 71.577.141 cổ phần

4. Giá thoái vốn dự kiến

: 11.700 đồng/ cổ phần

5. Phương pháp tính giá:
Căn cứ Báo cáo thẩm định giá số 100/2014/DVĐG-AASC.KT7 ngày 30 tháng 09 năm
2014 và Chứng thư thẩm định giá số 111/2014/NC.DVĐG-AASC.KT7 ngày 30 tháng 09 năm
2014 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xác định giá khởi điểm chào bán phần vốn
góp của Tập đoàn VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, theo đó thẩm định viên
đã sử dụng kết hợp 03 phương pháp để thẩm định giá gồm:
-

Phương pháp tài sản theo Báo cáo tài chính ngày 31/12/2013 của Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KMPG Việt Nam.

-

Phương pháp chiết khấu dòng cổ tức dự kiến các năm trong tương lai.

-

Phương pháp so sánh theo chỉ số thị trường của các ngân hàng thương mại đang niêm
yết trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ chứng thư thẩm định giá số 05/2015/BC.DVĐG-AASC.KT7 ngày 15/1/2015 do
Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC xác định giá khởi điểm chào bán phần vốn góp của
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Tập đoàn VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam, theo đó thẩm định viên đã sử
dụng phương pháp Tài sản theo báo cáo tài chính tại ngày 30/9/2014 để thẩm định giá.
Căn cứ theo Quyết định 31/QĐ-VNPT-HĐTV-ĐTQLV ngày 27 tháng 02 năm 2015 về
việc bán phần vốn của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam tại Ngân hàng TMCP Hàng
Hải Việt Nam.
6. Phương thức thoái vốn
Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận hồ sơ thoái vốn sẽ tiến hành tổ chức bán đấu giá
tại ở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
7. Tổ chức thực hiện đấu giá cổ phần: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
8. Thời gian thực hiện thoái vốn:
Ngay sau khi được UBCKNN chấp thuận, VNPT sẽ nộp hồ sơ đấu giá lên sở Giao dịch
Chứng khoán Hà Nội để thực hiện thoái vốn tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam.
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến:
Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện theo như Quy chế đấu giá do ở Giao dịch chứng
khoán Hà Nội ban hành (Đảm bảo theo quy định của pháp luật tối thiểu 20 ngày làm việc). Tổ
chức thực hiện thoái vốn cổ phiếu (Tập đoàn Bưu chính Viễn Thông Việt Nam) sẽ thực hiện
việc công bố thông tin về việc thoái vốn trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy
định hiện hành của pháp luật về Chứng khoán và Thị trường chứng khoán, sau đó tiến hành
cho các nhà đầu tư đăng ký thực hiện.
 Đă g ký mua cổ phiếu của các hà đầu tư tham gia đấu giá
-

Số lượ g đă g ký: theo quy chế đấu giá do HNX ban hành

-

Đối tượ g tham gia đấu giá

Đối tượng tham gia đấu giá là tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (gọi tắt là nhà
đầu tư) có đủ điều kiện tham dự theo quy định.
-

Điều kiệ tham dự đấu giá

Căn cứ Quyết định 51/2014/QĐ-TTg ngày 15 tháng 09 năm 2014 của Thủ tướng Chính
phủ quy định về thoái vốn, bán cổ phần và đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng
khoán của doanh nghi p Nhà nước và các quy định pháp luật hi n hành có liên quan;
Căn cứ công văn số 1821/ NHNN – TTGSNH của Ngân hàng Nhà nước Vi t Nam ngày 25
tháng 3 năm 2015 về vi c thoái vốn của DNNN tại các tổ chức tín dụng cổ phần.
Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:
+ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá và nộp đúng thời hạn quy định;
+ Nộp đủ tiền đặt cọc theo quy định;
+ Có các giấy tờ liên quan hợp lệ.
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+ Chấp hành đúng quy định của pháp luật về sở hữu cổ phần và chuyển nhượng cổ
phần của TCTD.
Đối với cá nhân trong nước:
+ Có năng lực hành vi dân sự và năng lực pháp luật dân sự;
+ Có chứng minh nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ;
+ Trường hợp người tham gia đấu giá ủy quyền cho người khác tham dự cuộc đấu giá
thì phải có văn bản ủy quyền hợp lệ;
+ Kê khai địa chỉ cụ thể, rõ ràng.
Đối với tổ chức trong nước:
+ Người đại diện hợp pháp cho tổ chức tham dự đấu giá phải có các giấy tờ như Quy
định.
Trường hợp người đứng đầu đơn vị trực tiếp đăng ký thì phải xuất trình quyết định bổ
nhiệm (thay cho Giấy ủy quyền).
+ Bản sao hợp lệ văn bản chứng minh tư cách pháp lý của tổ chức đó (Giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập...)
Đối với cá nhân, tổ chức nước ngoài:
+ Nhà đầu tư nước ngoài gồm: Người không cư trú là tổ chức kinh tế tài chính nước
ngoài thành lập theo pháp luật nước ngoài; Người không cư trú là người nước ngoài
không thường trú ở Việt Nam; Người Việt Nam ở nước ngoài; Người cư trú là người
nước ngoài hường trú ở Việt Nam.
+ Nhà đầu tư nước ngoài cần có: Bản sao Hộ chiếu/CMTND; Giấy ủy quyền hợp lệ
(nếu có);
+ Mở tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh
thổ Việt Nam và tuân thủ pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ
phần đều phải thông qua tài khoản này.
Trong trường hợp các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá đăng ký mua số lượng cổ
phần dẫn đến việc tổ chức, cá nhân đó trở thành cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP
Hàng Hải Việt Nam (sở hữu trực tiếp, gián tiếp từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết
trở lên của của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam) hoặc tổ chức, cá nhân đó đang là
cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam thì ngoài các điều kiện trên, tổ
chức, cá nhân tham gia đấu giá phải đảm bảo thỏa mãn thêm các điều kiện sau:
-

Điều ki n đối với cá nhân:
+ Cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dung tiền vay, vốn ủy thác
của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần).
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+ Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển
nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại,
kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, đề nghị Ngân hàng
Nhà nước xem xét việc chuyển nhượng cổ phần và được Ngân hàng Nhà nước chấp
thuận.
-

Điều ki n đối với tổ chức:
+ Doanh nghiệp hoạt động có lãi năm trước liền kề; không có lỗ lũy kế;
+ Có cam kết về khả năng tài chính để mua cổ phần (không dùng tiền vay, vốn ủy thác
của các tổ chức, cá nhân khác để mua cổ phần);
+ Lập hồ sơ theo quy định tại Thông tư số 06/2010/TT-NHNN ngày 26/2/2010 của
Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn về tổ chức, quản trị, điều hành, vốn điều lệ, chuyển
nhượng cổ phần, bổ sung, sửa đổi Giấy phép, vốn điều lệ của Ngân hàng thương mại,
kèm theo tài liệu chứng minh việc đáp ứng các điều kiện nêu trên, đề nghị Ngân hàng
Nhà nước xem xét việc chuyển nhượng cổ phần và được Ngân hàng Nhà nước chấp
thuận.

 Thời gia và địa điểm đă g ký và ộp tiề cọc: Thời gian làm thủ tục đăng ký: theo Quy
chế bán đấu giá do HNX ban hành. Lịch trình thực hiện cụ thể và những điều chỉnh về
thời gian (nếu có) liên quan đến đợt thoái vốn sẽ được thông báo đến các nhà đầu tư trước
ngày thực hiện bán đấu giá.
 Nguyê tắc xác đị h giá bá : theo quy chế đấu giá do HNX ban hành.
 Lập và ộp phiếu tham dự đấu giá: theo quy chế đấu giá do HNX ban hành
 Cấp Giấy chứ g hậ sở hữu cổ phầ : Trong thời gian 30 ngày làm việc kể từ ngày kết
thúc đợt thoái vốn, tổ chức thoái vốn – VNPT phối hợp với Ngân hàng TMCP Hàng Hải
Việt Nam hoàn tất thủ tục cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho các nhà đầu tư trúng
đấu giá.
 Xử lý trườ g hợp cổ phiếu khô g bá hết: Sau khi kết thúc đợt thoái vốn, nếu số lượng
cổ phần thoái vốn còn dư lại chưa phân phối hết, HNX sẽ tiến hành thông báo về VNPT
để xử lý.
 Các quy đị h khác: Các quy định khác được chi tiết và cụ thể tại Quy chế đấu giá do
HNX ban hành. Việc đăng ký mua cổ phiếu sẽ thực hiện theo như Quy chế đấu giá do
HNX ban hành.
10. Giới hạn về tỷ lệ nắm giữ đối với người nước ngoài: Được quy định tại Nghị định
60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính Phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số
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cô g bố thô g ti về việc thoái vố của
Tập đoà VNPT tại Ngâ hà g TMCP Hà g H i Việt Nam
điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 07 năm 2012 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều Luật Chứng khoán.
11. Các hạn chế liên quan đến việc chuyển nhượng: Không có.
12. Các loại thuế có liên quan: Thuế thu nhập doanh nghiệp được quy định tại luật thuế thu
nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008
VI.

MỤC ĐÍCH THOÁI VỐN
Thu hồi vốn đầu tư của Tập đoàn VNPT tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam theo

-

quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/6/2014 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt đề án tái
cơ cấu Tập đoàn VNPT giai đoạn 2014-2015;
Bổ sung nguồn vốn để tập trung nguồn lực phục vụ nhiệm vụ sản xuất kinh doanh chính

-

theo hướng chuyên môn hóa, chuyên nghiệp hóa, không đầu tư dàn trải, chồng chéo, phân
tán nguồn lực.
VII.
1.

CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT THOÁI VỐN
Công ty thoái vốn
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM
Trụ sở chính: Tòa nhà VNPT, số 57 Huỳnh Thúc Kháng, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP.
Hà Nội
Điện thoại văn phòng: 84-4 3 774 1091 - Fax: 84-4 3 774 1093

2.

Công ty có cổ phiếu được thoái vốn
NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI VIỆT NAM

3.

Trụ sở chính

: 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại

: 043.7718989

Fax: 043.7718899

Công ty tư vấn và thực hiện bán đấu giá cổ phần
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN PHỐ WALL
Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà ICON4 số 243A Đê La Thành, quận Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại : 84.4 3 936 7083

4.

Fax: 84.4 3 936 7082

Công ty kiểm toán
ERNST & YOUNG VIETNAM LIMITED
Trụ sở chi nhánh: tầng 8, CornerStore Building, 16 Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà
Nội.
Điện thoại : 04.38315100

Fax:04.3831509
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