
NGAN HANG QUAN D()I 

C◊NG HOA �A 1-!91 CHU NGHiA VltT NAM 

o(>c L�P-Tl/ DO-H�NH PHUC 

Hu N<ii. 11gciy 30 thong 9 11ii111 2019 

PHUONG AN PHAT HA.NH TRAI PHIEU RIENG LE CHI TIET CUA 

NGAN HANG TMCP QUAN D◊I TRONG NAM TA.I CHiNII 2019 

A. Co- so- phap ly

- L11<;it Cac 1<5 clnrc tin d( mg s6 ./712010/QH/2 ngity 16/6/2010: lu(lt s6 1712017/QHJ./

J.11<,1 s1ra c16i. ho sung m(;f .w5 diJ11 c:11a Lu�it clic 16 cht'rc tin d(mg ngciy 20/11/201-.-

- Nghi tlinh s6 I 63120 I RI 'D-C ·p vJ phcit h,inh trcii phi du doanh nghif p ngay

0./1/2 2018: 
- Th(mg fir s6 3./12013/TT-NI-I ngay 31//2/2013 c1ia Ngan himg Nha mrac quy tlinh

va phcit himh kj, phidu, fin phidu, cht'rng chi tidn giri. trai phidu trong nuac cua 16 chz'rc tin 

d�tnK, chi nhimh ngan hang mrac ngoai: 

B. Thong tin v� Doanh nghi?p phat lu1nh

Ten Ngan hang: 

Ten ti�ng Anh: 

Ten viat tilt: 

Logo Ngan hang: 

Loi}i hinh doanh nghi� p: 

V6n di�u If: 

Trt_1 sfr chinh: 
ph6 I la (>i. Vi?t am 

Difn tho,i: 

Fax: 

Website: 

Giiy chfrng nh{ln DKKD: 

giin hang Thucmg m�i C6 ph�n Quan 0c)i 

Military Commercial Joint- Stock Bank 

Ngan hang Quan dQi (MB) 

NGAN HANG al.JAN DQI 

Cong ty c6 phAn 

21.604.513.810.000 VND 

Sc\ 21 Cat Linh. phl!cmg Cat I .inh. qu�n 06ng 0a. thanh 

(84 - 24) 6277 7222 

(84 - 24) 6266 1080 

www.mbbank.com.vn 

s6 0 I 00283873 do So Kt ho�ch va D�u ttr Thanh ph6 Ha 
:--.:1)i dp dang k)'· 1�111 <l,\u ngay 30/09/1994. thct dt>i I An lhtr 
43 ngay 02/11/2018 va gi�y phep thanh l�p va ho�t d9ng 
IAn dfiu s6 0054/NH-GP ngay 14/09/1994, thay th� b�ng 
giay phep so I 00/0 P-NHNN ngay 16 thang IO ni'lrn 2018. 



C. huh hinh tãi chinh etia I)oanh nghip phãt hành 

1. •1'lnh hInh tai chinh va kt qua hoit dng kinh doanh hqp nht: 

Do?? rj: Ti' d(,?g 

Tiêuchi Nàm 2016 Näm 2017 Näm 2018 Quyll/2019 

V chü s&h&u 26,588 29.601 34,173 35.526 

Lçri nh4n sau thud 2,884 3,490 6,190 3931 

Hs nçr/v6n chü shthi 8.64 9.60 9.60 10.32 

ROE 10.85% 11.79% 18.11% 22.13% 

Ncuon.• lIao cao là! c/i/n/i kiêm loan hçp nhái nãm 2016. 20/ 7. 2018. Qzy 
..' - ' . 

2. I inh kink thank bail goc va lat trai phicu da phal hanh trong 03 nam lien tiep 

truoc day: MB thic hin ihanh toán day du. 

3. kin kiêm bàn dôi vol bäo cào tài chmnh cüa Doanh nghip phit hành: Báo cáo tài 

chini) cua MB phü hcrp v&i cac chum murc k toán cOa Vit Nam. H th6ng k toan các 16 

chtrc tin ding Vit Nam và các quy djnh phãp l' cO lien quan dn vic Ip  và trinh bay 

báo cáo tài chinh hçip nht. 

D. Myc dIch phil hành trii phiu: 

Tang quy mô v6n ho?t dng cüa Ngin hang vã bô sung vn ur CO theo quy dnh cOa Ngãn 

hang Nhà nuOc. 

E. Cic lài Iiu va 
vn bin phip l chirng minh doanh nghip dip ung diu kiin phil 

hành trii phiu: Ngán hang TMCP Quãn di s gui các tãi Iiu Va van bàn pháp l' dInh 

kern thco Bàn Cong bô thông tin cho khách hang bao gm: 

- Giy phép thành 1lp và hoat dng cUa MB; 

- (iiy ChCmg nhn dang k> doanh nghip; 

- Quy& dinh b6 nhim vã Van ban ty quyn cOa các các cAp cO thAm quy&n; 

- Bao cáo tài chInh nam 2018 di duçic kirn toán: 

F. Diu kiin và diu khoin cUa trái phiu dy kin phát hành: 

1. Mi cüa trái phiu: MB.2019.IOY.01 

2. Tong ninh gii phil hành: 60.000.000.000 VND (60 t' dông) 
A , A . 

3. Mçnh gia mQt trai phicu: 100.000.000 VND (Mçt trAm triçu dong) 

4. Giá phil hinh: 100% mênh giá 

5. Khi Iuçng phit hanh: 600 trái phiu (Sáu trAin trái phiêu.) 

6. Doug tin phil hành vã thank tom: Dong Vit Nani/VND (dOng) 

7. Dia diem tA chOc phãl hank: i'i Tru s chinh và/hoac Chi nhánh và PhOng (uiao dich 

cOa Ngân hang TMCI Quân thi. vaihoac ti 1)ai 1 phat hanh. 

8. Dc diem cüa trii phiCu phit hank: 

Trái phiêu khOng chuyrm dôi. khOng kern theo chLrng quyén và không ducic darn bio bng 

tii san: 
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- Ngãii hang dLrçic ng&ng trà lAl và chuyên läi lüy k sang näm tiêp theo nêu vic trã lAi dn 

dn k qua kinh doanh trong nãm bj l; 

9. lImb thrcphat hành: bttoanghis6coghidanh 

10. Ki han trãi phicu: 10 nãm; 

11. Lãi suIt: 8.60%/närn 

12. Ngày phãt hnh: 30/09/2019 

13. Phuong 1há' thanh toán lãi và gic trii phiEu: 

- Lãi Ira sau. Va djnh k' thanh bàn lAi nhu sau: D6i vai hInh thrc m trá hang näm: lài 

dt.rçic thanh bàn djnh k' mträi hai (12) thang ml lin kt tr ngày phãt hãnh Trãi phiêu. 

- TiEn gc Trãi phiu chrçic thanh bàn mt IAn vào ngáy Trái phiu dáo hn tnt trumg hçp 

Trái phiu d.rçic trã nçi truâc han. 

- NEu ngày trá lAi và gc là ngâv không phái Ngày Lam Viêc (là ngày ma các ngãn hang 

ma cua giao djch ti Vit Narn. khOng bao gôm thcr bay. chu nht, ngày nghi, ngày l) thi 

vic thanh toán sè dlrcic thrc hin vào Ngày Lam Viic Iin sau ngày do. 

- Lài va g6c s dtzçic thanh toán b.ng chuyM khoàn vào tài khoãn thanh toán ti Ngân hang 

cüa Chü So Hu Trái Phiéu dâ dang k vOi Ngân hang hotc vOl D?i  l phat hành. 

14. S6 luçrng dçt phàt hânh và dy kin thin dini phãt hành cüa tfrng dçrt: S Iucvng dyt 

phát hành. giã trj phat hãnh. thii gian dir kkn phái hãnh cüa 11mg dit và câu truc phut 

hành cUa lung dçn do lông (iiám D6c quyêt djnh. 
. .A • A . . C. Dicu kiçn, dieu khoan ye viçc mua lai trIi phieu truOrc hen: 

MB Co quyn mua 1i trái phiêu truOc hn dua trên co sO (i) quy& dnh ecia cap cO thãm 

quyn cUa MB: (ii) thOa thuãn vOl trái chU và (iii) vic mua 1?i  trtrOc han trái phiuvn 

darn bào cãc ty lê. giOi han bäo dam an bàn cua MB theo quy dinh cua pháp lut Va 

MB.. 

H. Ni dung khc 

1. K hoich su diing vn thu diryc tfr phát hành trái phiu: Nguôn von có di.rc 1ir vic 

phát hành trái phiu s duçxc drng dé dáp (xng nhtr cu tin diing trung dâi hn cüa kãch 

hang MB. 

2. K hoich b6 tn nguAn thanh toãn lñi vã gc trái t)1ieu: 

Ngân hang scr diving ngutn thu tir các khoãn cho vay VND trung dài han dn hn vào näm 

dáo htn Trãi phiu hoc dung các ngun cho vay, dAu tu dn hn khác hoc các nguôn 

von hçp phãp khãc d thanh toán gc và lAl Trái phiu. 

3. Dia diem Ira gc và lãi: Fçii I Xii l thanh toãn i'rái phiu. 

4. DIi tuyng mua Trãi phiu: d 6 i tuçmg mua Trái phiêu là các t6 chirc, Ca nhân Vit Nam 

và tO chic, Ca nhãn nuOc ngoãi; dói tLrçmg rnua Trái phiu iAn dAn không bao gm cãc tO 

chrc tin ding. chi nhánh ngân hang nuOc ngoài, cOng ty con ccia to chirc tin dung. 

5. Diu khoàn v gian dch trâi phiEu 

N HANG 
cJNG MA] 

OPHAN 

DÔ1 



Trong vóng 01 näm ké tü ngây hoàn thành dçit phát hành, trãi phiu chi ducic giao dich 

trong pham vi dithi 100 nhà du tis. không k nhá du ti.r chüng khoán chuyên nghip. 

Sau 01 nAm k tr ngày hoãn thành dt phát hành trái phiu có the dtrqc giao djch trong 

phaiii vi trên 100 nhá du tir không kê nhà du ur chuyén nghip. 

6. l'ô chüc bäo Lãnh phit hành: Không có. 

7. Phuong thüc phát hành: Ban trrc tip cho nhã dw ttr. 

8. Quyn và trách nhiêm cüa To chuc phit hanh và Chü SÔ flüu Trái Phiu, To ehüc 

cling cp djch vi lien quan den ic phãt hãnh trái phiu: 

i. ('ác qu'n viz trách nhiê,n eith (1w Sà I-Fm, 7rói PhiJu: 

Dw7c thanh Loan tin g6c (mnh giá) vào ngày dáo han Trãi phiu. 

ChuyCn nhuçrng quyn sâ hUu Trái phiu du&i hinh iliüc mua. ban. cho. tang. trao dôi Va 

thra k theo quy dinh cUa pháp IuIt. 

Dixcrc sir dung Trái phiu lam tài san c.m c tai Ngãn hang vã các to chic tin diving khác 

theo các quy djnh cIa pháp Iut v b dam tin vay niu t chrc tin ding do chip thun. 

Dtrçrc thanh toán tin gc và lài dÀy du, dng han theo quy d!nh cua Ngãn hang ti mi 

dçrt phát hanh. 

Các nghia v khác theo quy djnh cua pháp 1uut hin hñnh. 

ii. Quycii và irách nhiii ciki To chzc j,hái hành: 

Thanh toán Iâi và vOn g6c dÀy du. dáng han cho Chu Sc I Iru Iri Phiêu. 

Su diving s6 tin thu duc tcr phát hành Trái phiêu theo dUng mc dick dâ cam kt v(i các 

nhà dÀu tir. 

Thçrc hin dÀy dU nghia vi cOng b6 thông tin và chlu track nhim v tinh chinh xac. trung 

thic cüa các thông tin dA cong bO. 

Thrc hiên ch d quàn I' tài chinh, báo cáo và k& bàn thông ké thea quy dnh cua pháp 

1ut. 

Ngân hang cO trách nhim thrc hiên chuyên nhucrng Trài phiu cho tó chüc hoc cá nhãn 

khác khi ChU So Hthi Trái Phiu yêu cItu. 

Các nghia vi1i khác theo quy djnh cüa pháp 1ut hiên hành. 

iii. Quyn rà nghi'a vu to cháv cung cdp d,ch vu lien quan d1n vitc phái hành irái phiJu 

Thuc hin các djch vii lien quan den phát hành trái phiCu (bao gm djch vii dai  ly phát 

hank. dai  l Itru ky và chuyii nhtrçing, dai 1' thanh Loan) thea quy djnh ti Bàn Cong b6 

thông tin, Hçtp dÀng dt mua trái phiu vá các hqp ding djch vz k kt vOl TCPI I. 

Các nghia vi khác thea quy dlnh cüa pháp 1uAt hin hành. 

9. Diu khoãn v Däng k, Liru k và Thanh toán 

Di I phàt hành: Ngãn hang TMCP Quãn di. 

Di l Itru k & chuyên nh*rçng: Ngân hang TMCP Quãn Di. 

Dti l thanh tom: Ngân hang TMCP Quán Di. 
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lAM DOC 

NGAN HANG 
THThiNG MA 

CO'PHA 

QUAN Da 

Liru Trung Thai 

10. (am ket cong bo thong tin cua Doanh nghiçp phat hanh 

TCPH chiu toàn b trách nhim v' thông tin có trong Bàn Cong HO Thông Tin cho khácti 

hang Va sau khi dã thirc hin các thãrn dnh hp li'. MB khang djnh rang. trong ph?m vi 

hiêu bit t6t nhAt cua nimnh. tt cà thông tin trong Bàn COng B6 Thông Tin cho khách 

hang là phü hp vâi các sir kiin thçrc t và khOng cO sr kin nào khác bj bO sot ma vic 

hO sOt dO CO th khin cho bt k khng dnh hay tuyên b6 nào trong Bàn COng 136 ThOn 

Tin bi sal 1ch. 

MB cam kt thirc hin dÀy dO nghia v COng h6 thông tin theo quy dnh cOa pháp 1ut. 

Trân trng./. 

Van bàn nay &ro'c trich xut ra tCr module quân 9 van bàn cta h thóng M-0ffice bOi Pham Thi Thu 
Tnnh_tnnhpttmbbank.com vn 10h14 n9ay 27/09/2019, dam bào kh&p dung vài ni dung dä &rc'c cap thàm 
quyn phé duyt, ban hành. 5 
ChCr k9 ngtYoi (rich xuàt van bàn  
SO chuyn how..........(S6 thCr tij.nãm xut).  /f'(40 Oj 
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