
NGAN HANG THIS1NG MA! CO PHAN sAt CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
GON CONG THUONG Dc Ip - Tij do — Hnh phüc 

S: 1000/SGB-I-IDQT-NQ TP.HCM, ngày 05 tháng 04 nãm 2021 

NGHf QUYET 
V vic thoái von c phiêu SAIGONBANK s& hüu ti BVB 

HO! BONG QUAN TRJ 
NGAN HANG THIJONG MAI cO PHAN SAI GON CONG THIJ(ING 

Can cü Luât các T chrc tin diing s 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 näm 2010 

và Lut s 17/2017/QH14 ngày 20 tháng 11 näm 2017 süa di, b sung mt so diu 

cüa Lust  các T chirc tin ding; 

Can cr Quyt djnh s 92/QD-NH5 ngày 04 tháng 05 näm 1993 cüa Thng dc 

Ngãn hang Nhà nuâc Vit Nam v vic cp gi.y phép boat dng cho Ngân hang 

Th.rcing mai  c phAn Sài Gôn Cong thung; 

Can cü Diu l Ngãn hang Thwng mai  c phn Sài Gôn Cong thuang; 

Can cü Biên bàn hçp Hi dng quán trj ngàyo'tháng 04 näm 2021 ye vic 

thoái von cô phiêu SAIGONBANK si hUu tai  BVB. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Hi dng quàn tr thng nht: 
1. Thông qua Phrng an thoái vn cüa SAIGONBANK tai  Ngãn hang TMCP 

Bàn Vit (BVB) do Cong ty tu vAn xây drng. 
2. Tng s c phAn chuyn nhirqng: 7.435.450 Co phAn. 
Nu dn ngày t chüc dAn giá, Trung tam liru k chtrng khoán ghi nhn s luçxng 

c phiu SAIGONBANK mua them (826.161 c phn) thuc quyn si hüu cüa 
SAIGONBANK thI Chü tjch Hi dng quán trj së thay mt Hi dng quàn trj k 
thay th Phuorng an thoái v6n vci tng s6 c phAn dr kin chuyn nhuçmg së là 

8.261.611 cphn. 
3. Phucing th(ic chuyn nhi.rcmg van: SAIGONBANK së thirc hin 

chuyn nhtrqng vOn c phAn tai  Ngãn hang TMCP Bàn Vit (BVB) thông qua 
phuang thCrc bàn dAn giá cong khai (dAn giá thông thu&ng) tai  S& giao djch 

Chirng khoán Thành ph H Chi Minh. 
4. Giá khii dim dAu giá (theo d xuAt cüa cong ty tu vAn) là 15.610 dng/c phAn. 
Tru&ng hcp giá tham chiu bInh quãn c phAn Ngan hang TMCP Bàn Vit trong 

30 ngày giao djch lien tip trên thj tru&ng chrng khoán trucc ngày cong b thông tin 
thrc hin dAn giá cao hon giá khâi dim là 15.610 dng/c phAn thI giá kh&i dim 
dAn giá së là giá tham chiu bInh quân. 



5. Thai gian dir kin t chi:rc du giá: Ngay sau khi Phucing an thoái vn du?c 
Hi dng quán trj SAIGONBANK thông qua, SAIGONBANK së thic hin các 
thu tic có lien quan và trInh các Co quan có thAm quyn phê duyt. Trong quy 02/2021, 
SAIGONBANK së thrc hin t chi'rc du giá vào thôi dim gn nhât. 

6. Tru&ng hqp phiên dAu giá Cong khai không thành cong hoc thành cong nlnrng 
vn con s hrcmg c ph.n c.n ban d chuyn nhucing vn thI SAIGONBANK tip t%ic 
thirc hin du giá cong khai (du giá thông thu&ng) lan 02 theo các quy djnh. 

Biu 2. Nghj quyt nay có hiu hrc thi hânh k tr ngày k. 
Diu 3. Hi dng quán tn, Ban Tng Giám dé,c Ngân hang Thuong mi c phan 

Sài GOn Cong thi.rong vâ các b phn có lien quan chju trách nhim t chCrc thrc hin 
Nghj quyêt nay./. 

TM. HQI BONG QUAN TR! 
CHU T!CH  HQI BONG QUAN TR! 

Nai nhãn: 

-Nhu'Diu3; 
- Ban Kiêm soát; 
- Luu P. TCHC, 1K. HDQT. 
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