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BỘ TÀI CHÍNH  

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TPHCM 

              

Số:  1017 /TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

             
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2015 

         THÔNG BÁO  
Về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (SGDCK TP.HCM) thông 

báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết như sau: 

- Tổ chức niêm yết:  Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội 

- Trụ sở chính: Số 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà 

Nội. 

- Điện thoại: (84.4) 6266 1088 Fax: (84.4) 6266 1080 

Được thay đổi niêm yết (theo Quyết định số 432/QĐ-SGDHCM ngày 

25/09/2015 và Quyết định số 444/QĐ-SGDHCM ngày 02/10/2015) tại SGDCK 

TP.HCM với nội dung như sau: 

- Loại chứng khoán  : Cổ phiếu phổ thông 

- Mã chứng khoán  : MBB 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng 

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết: 440.606.250 cổ phiếu (bao gồm 

34.781.812 cổ phiếu theo Quyết định số 432/QĐ-SGDHCM và 405.824.438 cổ 

phiếu theo Quyết định số 444/QĐ-SGDHCM), trong đó:  

1/ 34.781.812 cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 

2014: Không bị hạn chế chuyển nhượng. 

2/ 15.218.188 cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên: Hạn chế chuyển 

nhượng 1 năm kể từ ngày phát hành (từ ngày 14/09/2015 đến ngày 14/09/2016). 

3/ 390.606.250 cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược/Đối tác 

chiến lược, trong đó: 

 230.606.250 cổ phiếu phát hành cho các Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến 

lược là Doanh nghiệp quân đội (Gồm: Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội; Công ty 

TNHH  nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL; Công 

ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Tổng Công ty trực 

thăng Việt Nam - Công ty TNHH): Hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày 

phát hành ( từ ngày 18/09/2015 đến ngày 18/09/2016).  

 160.000.000 cổ phiếu phát hành cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước: Hạn chế chuyển nhượng 05 năm từ ngày VSD chấp thuận lưu ký bổ 

sung (từ ngày 25/9/2015 đến ngày 25/09/2020). 
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 Ghi chú: Trường hợp (1) và (2): Có bao gồm số lượng cổ phiếu mà Cổ đông là 

cá nhân, cổ đông là tổ chức có người đại diện là thành viên Hội đồng Quản trị, 

Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc: Hạn chế chuyển nhượng trong thời gian đảm 

nhiệm chức vụ theo quy định tại Luật các TCTD 2010 và Điều lệ MB. 

- Lý do thay đổi niêm yết: phát hành cổ phiếu trả cổ tức đợt 02 năm 2014 cho cổ 

đông hiện hữu; phát hành cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên và chào bán 

riêng lẻ cho cổ đông chiến lược/ đối tác chiến lược theo Nghị quyết Đại hội 

đồng cổ đông số 08/NQ-MB-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2015. 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 1.600.000.000 cổ phiếu  

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 

16.000.000.000.000 đồng  

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực:  

+ Đối với 34.781.812 cổ phiếu theo Quyết định số 432/QĐ-SGDHCM: ngày 

29/09/2015. 

+ Đối với 405.824.438 cổ phiếu theo Quyết định số 444/QĐ-SGDHCM: ngày 

08/10/2015. 

- Ngày chính thức giao dịch:    

1/ Đối với cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu trả cổ tức đợt 2 năm 2014 

(34.781.812 cổ phiếu ): Ngày 12/10/2015. 

2/ Đối với cổ phiếu chào bán cho cán bộ, nhân viên (15.218.188 cổ phiếu): Dự 

kiến ngày 15/9/2016. 

3/ Đối với cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến 

lược (390.606.250 cổ phiếu ), trong đó: 

a) 230.606.250 cổ phiếu phát hành cho các Cổ đông chiến lược/Đối tác chiến 

lược là Doanh nghiệp quân đội (Gồm: Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội; Công ty 

TNHH  nhà nước một thành viên Thương Mại và xuất nhập khẩu VIETTEL; Công 

ty TNHH Một Thành viên Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn; Tổng Công ty trực 

thăng Việt Nam - Công ty TNHH): Dự kiến ngày 19/9/2016. 

b) 160.000.000 cổ phiếu phát hành cho Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn 

nhà nước: Dự kiến ngày 26/09/2020.  

Nơi nhận: 

-  TCNY; 

-  TTLKCK; 

-  TV,GS,TTTT;  

-  Lưu: VT, NY. (7) 

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

  

Trần Anh Đào  

 


