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Độc lập-Tựdo - Hạnh phúc

Số:525 1QÐ-UBCK HàNội, ngày 9ž tháng &năm2021

QUYÉT ĐỊNH
về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt ra công chúng cho Ngân hàng

Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương

CHỦ TỊCH ỦY BAN CHỨNG KHOẢN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

Căn cứ Qyết định số 48/2015/QEÐ-TTg ngày 08 tháng 10 năm 2015,của

Căn cứ Thông tư số l18/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thủ tướng Chính phủ quy đnh chức năng, nhiện vụ, quyên hạn và cơ câu tô
chức của Uỷ ban Chng khoán Nhà nước trực thuộc Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung vể chào bán, phát hành
chng khoán, chào mua công khai, mua lại côphiều, đăng ký công ty đại chng
và hy tưcách côngty đạichúng;

Xét để nghị của Ngân hàng Thươngmại có phấn Sài Gòn Công thương tại
Công văn số 3157/SGB-HĐQT-CV ngày 17 tháng 8 năm 2021 vẻ việc xin gia
hạn Giấy chng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 70/GCN-
UBCK ngày 15 tháng 6 năm 2021 do Chủ tịch Ủy ban Chúmg khoán Nhà mướ
cấp;

Theo đề nghị của Vụ trởng Vụ Quản lý Chào bán chúng khoản,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chấp thuận gia hạn Giấy chúng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu

ra công chúng của cổ đông số 70/GCN-UBCK ngày 15 tháng 6 năm 2021 cho:

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỎ PHẦN SẢI GÒN CÔNGTHƯƠNG
- Tên đầy di bằng tiếng Anh: SAIGON BANK FOR INDUSTRY AND

TRADE;
- Địa chỉ trụ sở chính: 2C Phó Đức Chính, Phường Nguyễn Thái Bình,

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam;
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- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần mã số doanh
nghiệp 0300610408 do Sở Ké hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp
đăng ký lần đầu ngày 04 tháng 8 năm 1993, đăng ký thay đổi lấn thứ 29 ngày 22
tháng 6 năm 2018;

- Vốn điều lệ: 3.080.000.000.000đồng (Banghìn không trăm támmươi tỷ
đồng).

Điều 2. Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ
đông số 70/GCN-UBCK ngày 15 tháng 6 năm 2021 được gia hạn đến hết ngày
12 tháng 10 năm 2021. Trong thời gian gia hạn, Ngân hàng Thương mại cô phẩn
Sài Gòn Công thương phải hoàn thầnh việc chào bán cổ phiếu Ngân hàng
Thương mại cổ phần Bản Việt ra công chúng.

Điều 3. Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn Công thương phải tuân
thủ pháp luật Việt Nam, các quy định về chứng khoán và thị trường chúng
khoán.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Quyết định này được lập thành năm (05) bản chính: 01 bản cấp
cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Sải Gòn Công thương, 01 bản lu tại Úy
ban Chứng khoán Nhà nước, 01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội,
01 bản gửi cho Sở Giao dịch Chúng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và 01 bàn
gửi cho Trung tâm Luu ký Chứngkhoán Việt Nam.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Luu: VT, QLCB (06b)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓCHỦTỊCH

hamHồgSơn
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