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NGAN HANG QUAN ei Ha N3i, ngày3Oháng 9nãm 2019 

PHUTNG AN PHAT HANH TRAI PHIEU RIENG LE CHI TIET CUA 

NGAN HANG TMCP QUAN DOI  TRONG NAM TAI CHINH 2019 

A. Co sr pháp I 
- Lut Các u chzc tin dung Sd 47/2010/QHJ2 ngày 16/6/2010; Luát sd 17/201 7/QHI4 

Lud! sua ddi, bó sung m5i sd diu cza Lut các to chik tin dung ngày 20/11/2017; 

- Nghj dfn/i sd 163/2018/ND-CF v p/ia! han/i lrái philu doanh nghip ngày 

04/i 2/2018, 

- Thông tu sd 34/2013/JT-NHNN ngày 3 1/12'2013 cza Ngán hang Nhà nzthc quy djnh 

v phái hành /çi) philu, tin phieu, ch&ng c/i tin gz'i, Ira! phku trong nzthc ca td chüc tin 

dyng, chi n/an/i ngán hang nithc ngoài; 

B. Thông tin v Doanh nghiêp phát hành 

Ten Ngãn hang: Ngãn hang Thirong mi Co phân Quân Di 

Ten ting Anb: Military Commercial Joint- Stock Bank 

Ten vit tat: Ngân hang Quãn di (MB) 

 

Logo Ngãn hang: 

Loal hinh doanh nghip: 

Vn diu l: 

Tru s& chinh: 
phô Ha Ni, Vit Nam 

Diên thoai: 

Fax: 

Website: 

Giy ehü'ng nhn DKKD: 

NGAN HANG OUAN DI 

Cong ty Co phn 

21.6Q4513.810.O0O VND 

S 21 Cat Linh. phung Cat Linh, qu.n Dng Da, thành 

(84-24)6277 7222 

(84 - 24) 6266 1080 

www.mbbank.com.vn   

s 0100283873 do SOK hoach và D&u ti.r Thanh ph Ha 
Ni cap däng k lan dâu ngày 30/09/1994, thay dôi Ian th 
43 ngày 02/1 1/2018 và giây phép thành 1p và hot dng 
lan dâu so 0054/NH-GP ngày 14/09/1994, thay the bang 
giy phëp so 100/GP-NHNN rlgây 16 tháng 10 nãm 2018. 



C. Tmh hInh tài chinh cüa Doanh nghip phát hãnh 

1. TInh hInh tài chinh và kt qua hot dng kinh doanh hçp nht: 

Dcrn vi: T dng 

Tiêu chi Näm 2016 Nãm 2017 Näm 2('18 Qu 1112019 

Vinchüs&hfru 26,588 29,601 34,173 35.526 

Lçi nhun sau thud 2,884 3,490 6,190 3931 

Hës6nçr/vnchüs&h&u 8.64 9.60 9.60 10.32 

ROE 10.85% 11.79% 18.11% 22.13% 

Ngutn: Báo cáo iài chInh kiém loan hop nhñi narn 2016, 2017, 20)8, Qáy 11/2019 

2. TInh hInh thanh toán gc và lãi trái phiu dã phát hành trong 03 nAni lien tip 

trithc day: MB th,rc hin thanh toán dÀy du. 

3. ' kin kim toán di vó'i bIo cáo tài chinh ella Doanh nghip phát hành: Báo cáo tái 

chInh cUa MB phU hc,p vâi các chuÀn mrc k toán cüa Vit Nam, H thng k toán cac t 

chCxc tin di,ing Vit Nam và các quy dnh pháp 1 có lien quan den vic 1p và trinh bay 

báo cáo tài chinh hqp nhk 

D. Mic dich phát hmnh trái phiu: 

Tang quy mô v6n hoat ctng cüa Ngãn hang và b sung vtn tir có theo quy djnh cüa Ngán 

hang Nhà nuôc. 

E. Các tài Iiu và van ban pháp 1 chüng minh doanh nghip dip irng diu kiin phit 

hãnh trui phiu: Ngân hang TMCP Quán di se gri các tài 1iu Va van bàn pháp 1 dInh 

kern theo Bàn Cong b6 thông tin cho khách hang bao gm: 

- GiAy php thành 1p và hot dng cüa MB; 

- Gthy Chirng nh3n dang k doanh nghip; 

- Quyt dlnh  b nhim Va VAn bàn czy quyn cüa các các cp CO thÀm quyn; 

- Báo cáo tài chinh nAm 2018 dA dt.rçxc kirn bàn; 

F. Diu kiin và diu khoãn dlla trii phiu di kin phit hành: 

1. Ma ella trii phiu: MB.2019.5Y.01 

2. Tng mnh giá phát hành: 50.000.000.000 VND (NAm mi.rcxi t ding) 

3. Mnh giá mt trii phiu: 100.000.000 VND (Mt trAm triu d&g) 

4. Cu phit hành: 100% mnh giá 

5. Khi hrçrng phit hành: 500 trái phiêu (Näm trAm trái phieu.) 

6. iMng tin phát hanh va thanh tom: Dng Vit NarnIVND (dng) 

7. Dja dim t chfrc phIt hànb: Tai Tru s& chinh vWhoc Chi nhánh và Phong Giao dlch 

cüa Ngán hang TMCP Quan dci. váJhoc ti Di 1)" phát hành. 

8. Dc diem ella trii phiu phit hành: 

Trái phiu khOng chuyn di. khOng kern theo chrng quyn vã khong duge dam baa bang 

tài san; 



- Ngân hang duçxc ngfrng trá lAi va chuyn lãi lüy k sang nam tip theo nu vic trã lài dn 

dn k& qua kinh doanh trong nAm b l; 

9. Hinh thfrc phát hành: but toán ghi s6 có ghi danh 

10. Ky bn trái phiu: 5 näm I ngày; 

11. Lai sut: thà n6i, bang Iãi suit tham chiu cong  biên d 1.8%. LAi sut Ui suAt tham 

chiu là Iâi suit ti& kim VND bInh quãn k5r hn 12 tháng trã sau cUa 4 ngân hang 

(BIDV. Vietcombank. VietinBank vâ Agribank). 

12. Thôi gian phát hành: Thang 10/2019 

13. Phirong thüc thanh toán Iãi và gOc trái phiu: 

- Lâi trã sau. Va dinh k' thanh toán lãi thu sau: D6i vài hinh thCrc Iai trã hang näm: lâi 

thrçic thanh toán dlnh  k' mu&i hai (12) thang mt IAn k tr ngày phát hành Trái phiu. 

- Tin gOc Trái phiu di.rçic thanh toán mOt lAn van ngày Trãi phiu dáo han  tth tn±ng hçip 

Trái phiu duqc trã nçi trizàc han. 

- Nu ngày trã Iâi va gOc là ngày không phãi Ngày Lam Vic (là ngày ma các ngãn hang 

ma cüa giao dich ti Vit Nam, không bao gOm thir bay, chü nht, ngày nghi, ngày l) thi 

vic thanh toán se duqc thrc hin vào Ngây Lam Viec Iin sau ngày do. 

- Ui va gOc së di.rcvc thanh toán bAng chuyn khoân vao tài khoãn thanh toân ti Ngãn hang 

cUa ChU So HUu Trái Phiu dä dang k' vOi Ngãn hang hoc vOi Di 1> phát hành. 

14. SO hr9ng dt phát hành va dir kin thoi diem phát hành cüa &ng dçrt: So h.rcmg dcit 

phát hânh, giá tn phát hành, thii gian d kin phát barth cüa tmg dçt và cAu true phát 

hành cCia trng dçit do TOng Giárn DOc quyEt djnh. 

6. Diu kiin, diu khoãn ye vic mua Ii trãi phiêu tru*c han: 

MB cO quy&n mua Iai  trái phiu triwc hn dra trén Co sO (i) quyt dnh cüa cp có thm 

quyn cüa MB; (ii) thOa thun vOi trái th và (iii) vic mua lai tnrOc hn trái phiu van 

dam bâo các t l, giOi hn bão dam an toàn cüa MB theo quy djnh cua pháp 1ut và 

MB.. 

H. Ni dung khác 

1. K hoach si dung vOn thu thrQc  tu phát hành trái phiu: NguOn von cô thrçc t vic 

phát hành trái phiu sê thrgc dung dO dáp img nhu cAu tin diing trung dài han  cüa khãch 

hang MB. 

2. KO hoach bO trI nguOn thank toán Iäi và gOc trái phiOu: 

Ngân hang si:r dvng  nguOn thu t& các khoàn cho vay VND trung dài han  dn  han  vào näm 

dáo han  Trái phiOu hoc dung các nguOn cho vay, dAu tu dOn han khác hoc các nguân 

vOn hçrp pháp khãc dO thanh toán gOc vã lãi Trái phiêu. 

3. Dja diem trã gOc và Iãi: Ti Ei 1 thanh toä.n Träi phiu. 
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4. fMI tuqng mua Trãi phiu: di tixcmg rnua Trái phiu là các to chrc, cá nhãn Vit Nani 

và t chtrc, cá nhãn nithc ngoài; di tugng mua Trái phiu lan dâu không bao gm các t 

chüc tin ding, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài, cong ty con cüa ti chrc tin di.ing. 

5. Diu khoãn v giao dlch  trái phi&i 

Trong vông 01 nAm k tr ngây hoàn thành dgt phát hành, trái phiu chi &rcic giao djch 

trong phm vi duài 100 nba du tu. khOng k nhà du tr chtmg khoãn chuyên nghip. 

Sau 01 nãm k tir ngày hoàn thành ctçrt phát hành trái phiu có th thrçic giao djch trong 

phm vi tthn 100 nhà dAu tu khOng k nhà dAu ttr chuyên nghip. 

6. To chfrc bâo lãnh phát hãnh: KhOng có. 

7. Phtro'ng thirc phát hành: Bàn trirc tip cho nhà d&u tu. 

8. Quyn và trách nhim cüa Ti) chfrc phát hành và Chü Sr Hü'u Trái Phiu, Ti) chfrc 

cung cp djch vi lien quan dn vic phIt hành trái phiu: 

i. Các quyn và trách nhim cia Chz Sà HThi Trái Phku: 

Ehrçic thanh toán tin g& (mnh giá) vào ngày dáo han Trái phiu. 

Chuyn nhucing quyn s& hilu Trái phiu d.rài binh thrc mua, bàn. cho, tng, trao di)i và 

thra k theo quy dinh cüa pháp 1ut. 

Ducic sir ding Trái phiêu lam tãi san cam ci) tai Ngân hang và các to chixc tin dimg khãc 

theo các quy djnh cüa pháp lust v bào dam tin vay n&u ti) chirc tin ding do chAp thun. 

Di.rçc thanh toán tin gi)c và lAi dÀy dü, dung han  thea quy dlnh  cüa Ngãn hang t?i  môi 

dqt phát hành. 

Các nghTa vi khác theo quy djnh cüa pháp lut hin hành. 

ii. Quydn và trách nh/em cia To chtc phái han/i: 

Thanh toán läi và vi)n gi)c dÀy dü, dung han  cho Chü Sâ HUu Trái Phiu. 

SCr dicing si) tiin thu duçic tir phát hành Trái phiAu thea dung mtc dIch dà cam kt vOi các 

nhà dàu tir. 

Thirc hin dÀy dü nghia vi cong bi) thông tin và chu trãch nhim ye tinh chIn.h xác, trung 

thiic cüa các thông tin dà cong bi). 

Thirc hin chi) dO quãn I tâi chinh, báo cáo và k toán thi)ng kê theo quy djnh cüa pháp 

1ut. 

Ngân hang cO trãch nhim thirc hitn chuyn nhi.rqng Trái phiu cho ti) chirc hoc cá nhãri 

khác khi ChU Sâ Hu Trái Phiéu yéu cÀu. 

Các nghia vii khác theo quy dnh cüa pháp 1ut hin hành. 

iii. Quyn và nghta v t chzc cung cp die/i vu lien quan dAn viec phát hành trái phizi 

Thirc hin các djch vi lien quan d&n phát hành trái phiêu (bao g&n djch v di 1 phát 

hành. dai  l luu k và chuyên nhucmg. dai  l' thanli toãn) theo quy djnh tai  Bàn cong b 

thông tin. Hp di)ng dt mua trái phiu vâ cãc hp dOng dch vii k' kt vOi TCPH. 

Các nghta vii khác theo quy djnh cUa pháp 1ut hin hãnh, 
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9. Diu khoán v Dang k9, Liru k9 và Thanh toán 

- Di 19 phát hInb: Ngân hang TMCP Quân di. 

- Dai 19 liru k9 & chuyn nhwqng: Ngãn hang TMCP Quãn Di. 

- Di 19 thanh toán: Ngân hang TMCP Quan Di. 

10. Cam kt cong b thông tin cüa Doanh nghip phát hành 

- TCPH chju toàn b trách nhim v thông tin cO trong Bàn Cong B Thông Tin cho khách 

hang và sau khi dä thc hin cac th.rn djnh hçTp 19, MB khâng djnh rang, trong phm vi 

hiu bitt tt nht cüa mInh, tt câ thông tin trong Bàn Cong Bô Thông Tin cho khách 

hang là phü hçp vc&i các sir kin thirc th và khOng có sr kin nào khác bj bO sot ma vic 

bô sOt do cO th khin cho bt kS' khAng dlnh  hay tuyên b nào trong Bàn Cong Bô Thông 

Tin bj sai Ich. 

- MB earn kt th%rc hin d&y dU nghia vii COng b thông tin theo quy djnh cüa pháp h4t, 

Iran trçng.I. 
TONG GLAM DOC 

Van bàn nay duo trich xut ra tr module quàn I' van bàn càa h th6ng M-Oftice bô Pham Thj Thu 

Trinh_tnnhptt©mbbank.cornvn 16h22 näy 3g•t9fQ9  àm khâp dtng vO'i n*i  dung à &rc cp th4m 
quyn phé duyèt. ban hành. 5 
Ch k niwyrtrich xuat van bàn 

S6 chuyn hóa:.........(S6 th( bj.nãm trich xut). 
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