NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: +84 (0243) 9288869 Fax: +84 (0243) 9288867
Website: www.vpbank.com.vn

THÔNG BÁO
NIÊM YẾT CỔ PHIẾU NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG
TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Kính gửi: Quý Cổ đông Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Căn cứ Quyết định số 286/QĐ-SGDHCM ngày 08/08/2017 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ
Chí Minh về việc chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng trân trọng
thông báo đến Quý Cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu của Ngân hàng trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành
phố Hồ Chí Minh như sau:
1.

Tên tổ chức niêm yết:

NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG

-

Tên tiếng Anh:
Trụ sở chính:
Điện thoại:
Giấy ĐKKD:

-

Giấy phép hoạt động:

VIETNAM PROSPERITY JOINT STOCK COMMERCIAL BANK
89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
+84 (0243) 9288869 Fax: +84 (0243) 9288867
số 0100233583 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày
08/09/1993, đăng ký thay đổi lần thứ 38 ngày 10/07/2017
số 0042/NH-GP do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày
12/08/1993

2.

Vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh

-

Vốn điều lệ:

-

Ngành nghề kinh doanh chính:

14.059.086.350.000 đồng (Mười bốn ngàn không trăm năm mươi
chín tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm năm mươi ngàn
đồng)
Kinh doanh ngân hàng, ngoại tệ; môi giới tiền tệ; mua, bán vàng
miếng, trái phiếu doanh nghiệp; cung ứng sản phẩm phái sinh lãi
suất; dịch vụ quản lý tiền mặt....
Phát hành chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu, trái phiếu để huy
động vốn. Tham gia đấu thầu, mua, bán tín phiếu Kho bạc, công cụ
chuyển nhượng, trái phiếu Chính phủ, tín phiếu Ngân hàng Nhà
nước và các giấy tờ có giá khác trên thị trường tiền tệ.
Phát hành và cung ứng dịch vụ thanh toán thẻ nội địa và thẻ quốc tế
MasterCard.
Hoạt động đại lý bảo hiểm, nhận ủy thác và ủy thác cho vay, mua bán nợ.
Tư vấn ngân hàng, tài chính; tư vấn tài chính doanh nghiệp; tư vấn
mua, bán, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp và tư vấn đầu tư.

3.

Cổ phiếu đăng ký niêm yết

-

Tên cổ phiếu:
Cổ phiếu Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu phổ thông
Mã chứng khoán:
VPB
Mệnh giá:
10.000 đồng/cổ phần
Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết: 1.332.689.035 cổ phần (Một tỷ ba trăm ba mươi hai triệu sáu trăm
tám mươi chín ngàn không trăm ba mươi lăm cổ phần)
Giá trị chứng khoán đăng ký niêm yết (theo mệnh giá): 13.326.890.350.000 đồng (Mười ba ngàn ba trăm hai
mươi sáu tỷ, tám trăm chín mươi triệu, ba trăm năm mươi ngàn đồng)
Ngày giao dịch lần đầu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh: 17/08/2017
Bản cáo bạch niêm yết và tài liệu bổ sung được cung cấp tại các website: www.vpbank.com.vn,
www.vcsc.com.vn, www.hsx.vn.

-

4.

Thủ tục lưu ký cổ phiếu

-

Cổ đông chưa lưu ký vui lòng đến làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu trước khi giao dịch tại các công ty
chứng khoán nơi mở tài khoản
Khi thực hiện lưu ký, cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần

-

Trân trọng thông báo./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu.

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 2017
CHỦ TỊCH HĐQT
(ĐÃ KÝ)
NGÔ CHÍ DŨNG

