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Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) xin thông báo về việc giao dịch cổ phiếu
sau ngày chốt danh sách đăng ký lưu ký cổ phiếu như sau:
Ngày 26/12/2016, VPBank đã chốt danh sách cổ đông để làm thủ tục đăng ký lưu ký cổ phiếu tại
Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Sau thời điểm chốt danh sách, Công ty Cổ phần Chứng
khoán Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBS)- đơn vị được VPBank ủy quyền quản
lý sổ cổ đông sẽ tạm dừng thực hiện các giao dịch sau:
-

Xác nhận các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu,
Xác nhận phong tỏa, giải tỏa cổ phiếu của các cổ đông
Điều chỉnh thông tin cổ đông

VPBS sẽ dừng xác nhận các giao dịch trên cho tới khi cổ phiếu VPBank được lưu ký tại VSD (dự
kiến trong tháng 1/2017). Việc xác nhận số dư sở hữu cổ phần hoặc cung cấp các thông tin về số
cổ phần sở hữu của các cổ đông vẫn được thực hiện tại VPBS như thường lệ.
Sau khi VPBank hoàn tất thủ tục đăng ký lưu ký, các cổ đông sẽ phải thực hiện lưu ký cổ phiếu
trước khi tiếp tục thực hiện các giao dịch nêu trên theo các quy định của VSD. VPBank sẽ có
thông báo tiếp theo về việc này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ
-

-

Văn phòng Hội đồng Quản trị VPBank,
Địa chỉ: số 89 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 043.92888900 hoặc 043.9288869 (máy lẻ 8321);
Email: vanphonghdqt@vpbank.com.vn
Bộ phận Quản lý cổ đông VPBS,
Địa chỉ: Tầng 3, 362 Phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: +84 1900 6457 (máy lẻ 1171, 1173, 1109);
Email: quanlycodong_hn@vpbs.com.vn
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