
 

 

Số: 80 /2018/TB-HĐQT                                            Tp.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 

V/v: Tạm dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phiếu, Ủy quyền quản lý Sổ cổ đông  

và Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) 

 

Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác quản lý Sổ cổ đông số 03/2018/VIS-TVDN ngày 12/10/2018 

được ký kết giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần 

Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), OCB trân trọng thông báo về việc ủy quyền quản lý Sổ cổ 

đông như sau: 

 

1. Tên tổ chức ủy quyền: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 41 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3822 0960 – 028 3822 0951 – 028 3822 0962   Fax: 028 38220963   

Website: www.ocb.com.vn  

2. Tổ chức nhận ủy quyền: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam (VIS) 

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, Số 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội 

Điện thoại: 024 3944 5888  Fax:  024 3944 5889 

Website: www.vise.com.vn  

3. Nội dung ủy quyền: 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) ủy quyền cho Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Quốc tế Việt Nam thực hiện quản lý, xác nhận các giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu và 

thực hiện các quyền khác của cổ đông. 

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày 29/10/2018 Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, 

tìm hiểu về các thủ tục về thực hiện quyền cổ đông và các thông tin khác liên quan đến quyền sở 

hữu cổ phần của Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông, kính đề nghị liên hệ với Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam để được hướng dẫn cụ thể. 

- Tại Hà Nội: Trụ sở chính, Tầng 3, Số 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  

Điện thoại: 024 3944 5888  Fax:  024 3944 5889 

- Tại TP.Hồ Chí Minh: Chi nhánh TP.Hồ Chí Minh, Tầng trệt, Số 09 Nguyễn Công Trứ, Phường 

Nguyễn Thái Bình, Quận 01, Thành phố Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3915 2930      Fax: 028 3915 2931 

4. Thời gian tạm dừng chuyển nhượng:  



Thời gian tạm dừng chuyển nhượng để chuyển giao việc quản lý cổ đông: từ ngày 22 đến hết 

ngày 27/10/2018. 

- Đề nghị Quý cổ đông có nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phiếu mang theo 

CMND (có thời hạn đã cấp không quá 15 năm) và giấy chuyển nhượng đến làm thủ tục chuyển 

nhượng, đăng ký sở hữu cổ phiếu tại OCB trước 11 giờ ngày 20/10/2018. 

- Sau thời điểm trên, OCB sẽ dừng làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho đến ngày 

27/10/2018. OCB sẽ không giải quyết cũng như không chịu trách nhiệm về các giao dịch 

chuyển nhượng cổ phần của OCB diễn ra sau 11 giờ ngày 20/10/2018. 

5. Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: 

Căn cứ vào Hợp đồng ủy thác quản lý Sổ cổ đông số 03/2018/VIS-TVDN ngày 12/10/2018 được 

ký kết giữa Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông (OCB) và Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Quốc tế Việt Nam (VIS), kể từ ngày 29/10/2018 VIS sẽ cấp “Giấy chứng nhận sở hữu cổ 

phần” cho cổ đông OCB khi cổ đông OCB có nhu cầu chuyển nhượng cổ phần, số cổ phần tăng 

lên trong các đợt phát hành thêm hoặc nhận cổ tức bằng cổ phiếu, “Sổ chứng nhận sở hữu cổ 

phần” hoặc “Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần” bị thất lạc, mất, rách nát, bị nhòe hoặc hủy 

hoại và cổ đông có nhu cầu thay đổi. Mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần được đính kèm 

Thông báo này. 

Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần cũ đã phát hành cho Cổ đông trước ngày 29/10/2018 vẫn có 

giá trị lưu hành. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (OCB) 

Văn phòng Hội đồng Quản trị 

Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Vincom, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 01, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 3022 0960 

 

Trân trọng thông báo./. 

 

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

(đã ký) 

 

 

TRỊNH VĂN TUẤN 


