
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM TẠI  

NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN CÔNG THƯƠNG 
(Căn cứ Nghị quyết số 335/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 03/10/2018 của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam và 

Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán số 18/GCN-UBCKNN do UBCKNN cấp ngày 12/03/2019) 

1. Tên tổ chức có cổ phần được chào bán: Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB) 

   Địa chỉ: Số 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Hồ Chí Minh  

2. Ngành nghề kinh doanh chính:   Huy động vốn, hoạt động tín dụng, dịch vụ thanh toán và ngân quỹ 

3. Vốn điều lệ:   3.080.000.000.000 đồng,  

4. Tên tổ chức thực hiện chào bán cổ phần: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) 

5. Vốn của VietinBank tại SGB:   151.216.350.000 đồng (chiếm 4,91% vốn điều lệ)  

6. Điều kiện tham gia đấu giá:   Các nhà đầu tư là tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước hoạt động hợp pháp tại Việt Nam 

theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần của VietinBank tại SGB do Sở Giao dịch 

Chứng khoán Hà Nội ban hành và Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu SGB ra công chúng. 

7. Tổ chức thực hiện bán đấu giá:  Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) 

8. Tổ chức tư vấn:  CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities) 

9. Cổ phần được chào bán: 

- Tên cổ phần:  Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương   

- Loại cổ phần được chào bán:  Cổ phần phổ thông  

- Số lượng cổ phần chào bán:  15.121.635 cổ phần 

-  Hình thức chào bán:                         Bán đấu giá công khai 

-   Giá khởi điểm bán đấu giá:  20.100 đồng/một cổ phần. 

- Bước giá:  100 đồng. 

-   Bước khối lượng:  100 cổ phần. 

-  Mức giá đặt mua:  02 mức giá   

10. Thời gian và địa điểm đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt cọc: từ ngày 22/03/2019 đến 15h30 ngày 11/04/2019 tại các đại lý 

đấu giá theo thông báo tại Quy chế bán đấu giá do HNX ban hành. 

11. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:  

- Thời gian:  Chậm nhất 16h00 ngày 17/04/2019 

- Địa điểm:  Bỏ trực tiếp vào hòm phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện dưới hình thức thư bảo đảm đến trụ sở và chi nhánh của Đại 

lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký. 

12. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá: 

- Thời gian:  8h30 ngày 19/04/2019 

- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội – Số 2 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

13. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/04/2019 đến ngày 26/04/2019. 

14. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/04/2019 đến ngày 26/04/2019. 

Nhà đầu tư tham gia đấu giá cổ phần có thể nhận Bản công bố thông tin, Quy chế bán đấu giá cổ phần trên website: www.vietinbank.vn ; 

www.cts.vn; www.hnx.vn .        
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