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Hà Nội, ngày 6 tháng 8 năm 2014

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 63/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2014) 

1. Tên tổ chức thực hiện chào bán: Tập đoàn Bảo Việt 
 -  Địa chỉ trụ sở chính: Số 8 Lê Thái Tổ – Quận Hoàn Kiếm – Hà Nội
 -  Số điện thoại: (84.4) 3928 9999 Số Fax: (84.4) 3828 9609
 -  Lĩnh vực kinh doanh chính: Đầu tư vốn vào các công ty con, công ty liên kết, kinh doanh dịch vụ tài 
chính và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ 
sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
2. Tên tổ chức có cổ phiếu được chào bán: Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long 
 - Địa chỉ trụ sở chính: 185 Điện Biên Phủ, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
 - Số điện thoại: (08) 38 239 219  Số Fax: (08) 38 228 967
 - Vốn điều lệ: 336.345.000.000 đồng (Ba trăm ba mươi sáu tỷ ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng). 
 - Lĩnh vực kinh doanh chính: Kinh doanh Bảo hiểm gốc và tái bảo hiểm.
3.Cổ phiếu chào bán: 
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.  
 - Số lượng đăng ký chào bán: 6.368.272 cổ phiếu
 - Giá khởi điểm: 10.300 đồng/cổ phiếu
4.Khối lượng tiền dự kiến thu về:   65.593.201.600  đồng (tính theo giá khởi điểm)
5.Mục đích của việc chào bán cổ phiếu: Cơ cấu lại danh mục đầu tư của Tập đoàn Bảo Việt.
6. Số lượng cổ phần đăng ký mua tối thiểu: 100 cổ phần.
Số lượng cổ phần đăng ký mua tối đa: 6.368.272 cổ phần.
7.Tổ chức bán đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
8.Điều kiện tham dự đấu giá: Theo quy định tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần thuộc sở hữu của Tập đoàn 
Bảo Việt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành.
9.Thời gian, địa điểm phát đơn và cung cấp thông tin về đợt đấu giá, nộp đơn và tiền đặt cọc:
 9.1  Thời gian: Từ 8h30 ngày 12/8/2014 đến 15h30 ngày 29/8/2014
 9.2.  Địa điểm: tại các đại lý đấu giá (vui lòng xem chi tiết tại Quy chế bán đấu giá bán cổ phần thuộc sở 
hữu của Tập đoàn Bảo Việt tại Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 
ban hành)
10.Thời gian và địa điểm nộp phiếu tham dự đấu giá:
 Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký: chậm nhất vào 
16h00 ngày 05/9/2014
11.Thời gian tổ chức đấu giá:   8h30 ngày 09/9/2014
12.Địa điểm tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 
     Số 02 Phan Chu Trinh, Hà Nội
13.Thời hạn nộp tiền mua cổ phần và hoàn trả tiền cọc: 
    Từ 8h30 ngày 10/9/2014 đến 
    15h30 ngày 19/9/2014

Thông tin chi tiết về doanh nghiệp và cuộc bán đấu giá cổ phần tham khảo tại các địa điểm đăng ký và các website: 
www.hnx.vn; www.baoviet.com.vn; www.baohiembaolong.vn; www.bvsc.com.vn;


