NGAN HANG QUAN 0*!

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p - Tu do - Hnh phác
Ha Nói, ngày't tháng2nam 2019

Si./MB-HS

CONG BO THONG TIN yE IET QUA PHAT HANH TRAI PHIEU
THEO PHUNG THUC RIENG LE
(IMi vói dçrt phát hành ngäy 11/10/2019)
KInh giri: -S Giao djch Chtimg Khoári Ha Ni
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I. THÔNG TIN yE KET QUA PHAT HANH TRAI PHIEU
1. Thông tin v T chác phát hành
Ten Ngân hang:

Ngân hang Thuang rni C phAn Quân Di

Ten ting Anh:

Military Commercial Joint- Stock Bank

Ten vit tat:

Ngân hang Quân di (MB)
O28

Logo Ngân hang:

NGANHANGQUANDI

Vn diu lê:

21.604.513.810.000 VND

Try s& chInh:

S 21 Cat Linh, phithng Cat Linh, qun Dng Da, thành ph
Ha Ni, Vit Nam

Diên thoi:

(84 - 24) 6277 7222

Fax:

(84 -24) 6266 1080

Website:

www.mbbank.com.vn

2. Diéu kiin và diu khoãn cüa trái phiu
- Tong giá trj trái phiêu phát hành: 50.000.000,000 VND
- KS' hn trái phiêu: 5 näm 1 ngày
- Mnh giá: 100.009.000 VND/ trái phiêu
- Loi hInh trái phiêu: Trãi phiêu tang vOn cap 2
Hinh thirc trái phiêu: Trái phiêu dixçic phát hành di.rài hinh thirc but toán ghi so
Läi suât danh nghia: Lãi suât tharn chiêu + 1 .8%/näm. "Lãi suât tham chiêu" dung dê tInh läi
suât cho mi K5' Thanh Toán Lài là bInh quân lài suât tiên gui tiêt kim cá nhân bang Dông
Vit Nam (trã lài sau, cuoi k5') k5' hn 12 tháng (hoc tuong duang) duçic cong bô b&i Ngân
hang TMCP Ngoi Thixang Vit Narn (ap dicing cho Chi nhánh S giao dch), Ngân hang
TMCP Dâu tu và Phát triên Vit Nam (áp ding cho S& giao djch 1), Ngân hang TMCP Cong
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Thiicing Vit Narn (ap ding cho Chi nhánh I-là Ni) và Ngân hang Nông nghip và phát trin
Nong thôn Vit Narn (ap dung cho Chi nhnh Sâ giao djch)
KS' han trã lãi: K5' Thanh Toán Lãi là rni thai han 01 (mt) närn lien t%ic trong K5' han Trái
Phiêu
Lãi suât phát hành th%rc tê: LAi suât tham chiêu + 1.8%/närn. "Lãi suât tham chiêu" dung dê
tInh lãi suât cho mi K5' Thanh Toán Lai là bInh quân lài suât tiên gCri tiêt kim Ca nhân bang
Dong Vit Narn (trà lãi sau, cuôi kS') k5' han 12 tháng (hoc ti.rang duGng) drçic cong bô bâi
Ngân hang TMCP Ngoai Thuang Vit Nam (áp diing cho Chi nhánh S giao djch), Ngân
hang TMCP DAu tix và Phát triên Vit Nam (ap diing cho SO giao djch 1), Ngan hang TMCP
Cong Thuang Vit Nam (ap ding cho Chi nhánh Ha Ni) và Ngân hang Nông nghip và phát
triên Nông thôn Vit Narn (áp ding cho Chi nhánh S giao djch)
3. Tng s trái phiu thyc t phát hành: 500 trái phiu
4. Phtro'ng thfrc phát hành Va thôi gian phát hành: Trái phiêu thrcyc phát hành riêng lé thông
qua phuong thi.'rc ban trrc tiêp cho nhà dâu tu vào ngày 11/10/2019
5. Phuong thfrc thanh toán gôc, Iãi trái phiêu:
- Tiên lai trái phiêu ducic trã sau, dinh k5' mt (01) nãm rnt lan vào Ngày Thanh Toán Lãi;
Trii khi thrc mua la truOc han hoc thrc mua lai theo các quy djnh cüa Các Diêu Khoãn và
Diêu Kin cOa Trái phiêu, các trái phiu se duc hoàn trá bang mnh giá vào Ngay Dáo Han.
6. Các to chüc thani gia dqt phát hành:
Eai LS' Däng KS', Luu KS' và Thanh Toán: Ngãn hang TMCP Quân di
7. Quyn cüa nhà du tir sO' hü'u trái phiu
- Duçicthanh toán tiên gôc (mnh giá) vào ngày dáo han Trái phieu;
- Chuyên quyên sO' hitu Trái phiêu duOi bInh thOc rnua, ban, cho, tang, trao dOi và thira kê theo
quy djnh cOa pháp luat;
Duçic sO ding Trái phiêu lam tài san cam cô, the chap tai To Chüc Phát Hành theo quy djnh
tai Các Diêu Kin và Diêu Khoàn cUa Trái Phiêu;
Th1Gc sO dung Trái phiêu lam tài san cam co tai các to chOc tin dmg khác theo các quy djnh
cña pháp lu.t nu drc to chOc tin dmg do chap thu.n;
Thxoc thanh toán tiên gôc và lãi day dü, ding han theo quy djnh cüa Ngan hang tai rni dqt
phát hanh;
- Các nghTa vii khác theo quy djnh cUa pháp luat hin hành;
- Môi NguO'i SO I-IOu Trái Phiêu có quyên nh.n tat cà cac khoãn thanh toán, thông báo, báo cáo
và thrcxc huO'ng các quyên khác lien quan den Trái Phiêu do phU hp quy djnh pháp lut. Bat
k5' chi'rng chi hoäc tài lieu nào khác do Dai LS' Dang KS' Li.ru KS' Va Thanh Toán phát hành
dOi vO'i khoán tin gc cüa các Trái Phiêu phãn ánh so du có cüa Ngui SO' HOu Trái Phiêu
trong So Dang KS', trr khi có sai sot hiên nhien, se duçc coi là có giá trj pháp iS' xác djnh
quyên sO hü'u cüa Ngi.rèi SO' HOu Trái Phiêu dôi vOi Trái Phiêu do cho dO duçic sO dimg vi bat
k3' miic dIch gi.
8. Phu'o'ng thfrc thc hin quyn (trong tri.r&ng hçrp phát hành trái phiu chuyn di, phát hành
trái phiêu cO kern chOng quyên): Trái phiêu không chuyên dôi, không kern chOng quyên.
9. Cam kt ye dam bâo: Ti'ai phiêu khOng duçc dam b bang tai san.
10. Mua lai trái pliiu tru'O'c han, hoán dôi trái phiêu

Trái Phi&i có th thrçrc rnua lai vào bt cr h'ic nao, bang bt C11 phuong thi'rc nào vi b.t cir giá
nào ti thôi diem thOa thuan mua 1i Trái Phiêu trên Ca s phê duyt cüa cap có thâm quyên cUa
MB và thOa thu.n vói khách hang, trü trung hçp các ben có thôa thun khác vói diëu kin sau
khi thirc hin van darn bão cac t lê, giOi hn bão dam an toàn theo quy djnh và báo cáo Ngan
hang Nhà nuâc Vit Nam (Ca quan Thanh tra, giám sat ngân hang) dê giám sat theo quy dnh
cüa pháp 1ut. Môi Nguxi S Hru Trái Phiêu có quyên quyêt djnh có ban Trái Phiêu cUa mInh
cho To Chi'rc Phát Hành hay khong. Bat ci'r Trái Phiêu nào san khi To Chrc Phát Hành thiichin
mua lai së không duqc tinh vào t' 1 biêu quyêt ti cuc hop nhUng Ng.ri S& Hru Trái Phiêu dê
quyêt djnh nhtthg van dê lien quan den Trái Phiêu.
II. DANH SACH TRAI CHU
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iii. CAC DOI TAC LIEN QUAN TO! DQT PHAT HANH
DAT L DANG K, LU'U K VA THANH TOAN
Ngan hang Thixang mi C phn Quãn dOi
Dja chi: S 21 Cat Linh, Dng Da, HaNOi, Vit Nam
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