CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Hinh phtIc

TPBank
S4/2019/TPB.HDQT

Ha Ni, ngày 31 tháng 05 näm 2019

CONG BO THÔNG TIN GIAO DCH MUA LI CO PHIEU
Kmnh gü'i: - Uy ban Chfrng khoán Nhà ntró'c
- S& Giao dch Chñ'ng khoán TP. HCM
I.

Gió'i thiu v t chirc dáng k giao djch mua 1ti c phiu
1. Ten M chirc dãng k giao djch mua 1i c phiu: Ngân hang Thucing mai C phn Tiên
Phong
2. Ten giao djch: TPBank
3. Dja chi trçi sâ chInh: Tôa nba TPBank, S 57, Ph L Thix&ng Kit, Phixàng Trn Hung
Do, Qun Hoàn Kim, Ha Ni
4. Diên thoai: (024) 3768 8998
5. Ma chtrng khoán: TPB

Fax: (024) 3768 8979

6. Mnh giá: 10.000 dng/c phn
7. Vn diu 1: 8.565.892.060.000 dng
8. Nai m tài khoãn: S Giao djch Ngân hang Nhà Nuâc Vit Nam
S hiêu tài khoãn: 120103
9. Can cü pháp 1 hot dng kinh doanh:

-

Giy phép thành 1p s 123/GP-N}{NN do Thng dc Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam
c.p 1n du ngày 05/05/2008; GiAy phép thành 1p cüa Ngân hang duqc diu chinh,
sira di và bt sung theo Quyt djnh s6 393/QD-NHNN ngày 08/03/20 19.
Nganh ngh kinh doanh chinh: thc hin các giao djch cüa ngân hang a Vit Nam bao
gm huy dng và nhn tin g1ri ngn han, trung han và dài han tr các t chüc và cá
nhân; cho vay ngn hn, trung han và dài han di vâi các t chic và cá nhãn; thirc
hin các giao djch ngoai t, các djch vçi tài trg thuorng mai quc t, chit kMu thucing
phiu, trái phiu và các giy t cO giá khác, kinh doanh yang và các djch vi ngân

-

hang khác duc Ngân hang Nhà nu6c Vit Nam cho phép.
San phm!djch v chInh: huy dng và nhn tin gri ng.n han, trung han, dài han; cho
vay ngn han, trung han, dài han; giao dch ngoai t; tài trçY thuong mai quôc tê.
Tng mirc vn kinh doanh tai thai dim 3 1/12/2018: 136.179,4 t dng.
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II.

Phtroiig an giao dch mua 1ti c phiu
1. Tng s c phiu qu5 nm giü truOc khi thirc hin giao djch: 6.0 16.056 c phiu, tixang
üng 0,7% vn diu 1
2. Tng s hrçmg c phiu däng k mua 1i d lam c phiu qu5: ti da 24.000.000 c phiu,
tuong irng 2,8% vn diu l
3. Mite dIch mua lai c phiu lam c phiu qu:
— Giãm 1ixng c phiu dang lu'u hành, h tr? giao djch, gia tang giã trj cô dông
4. Ngun vn: Tui 1çi nhun sau thu chua phân phi (theo báo cáo tài chInh kim toán thi
dim 3 1/12/2018)
5. Thai gian dir kin giao dch: tir ngày 11/06/2019 dn ngày 10/07/20 19
6. PhuGng thirc giao dch: khrp 1nh hoc thôa thun
7. Nguyen tc xác djnh giá: theo quy djnh tai Thông tu 203/2015/TT-BTC ngày 21/12/20 15
cia B Tài chfnh vá các van ban pháp 1ut khác Co lien quan và theo quy ch giao dch
chng khoán hin hành cüa Sâ Giao djch Chng khoán Thành ph H CM Minh.
8. S hrçmg dt mua hang ngày: theo quy djnh tai Thông tu 203/2015/TT-BTC ngày
21/12/20 15 cUa B Tài chInh và các van ban pháp 1ut khác có lien quan và theo quy ch
giao djch chirng khoán hin hành cüa Si Giao djch Chirng khoán Thãnh ph H CM
Minh.
9. Ten cong ty chüng khoán dixçic chi djnh lam dti 1 thrc hin giao djch mua 'aj c phiu:
+ Ten Cong ty: Cong ty C phn Chüng khoán Ban Vit
+ Dja chi trii sâ chInh: Tng 15, Tháp Tài chInh Bitexco, 2 Hái Triu, Qun 1, Tp.HCM
+ Diên thoi: (028) 3914 3588
+ Tài khoãn thçrc hin giao djch:

.744
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