
THÔNG BÁO
“v/v phát hành cổ phiếu cho các nhà đầu tư nước ngoài”

- Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn được Đại hội đồng cổ đông thông  qua ngày
21 tháng 03 năm 2008;

- Căn cứ công văn số 793/NHNN- HCM.02 ngày 20/05/2008 của Ngân hàng
Nhà nước Tp.HCM v/v chấp thuận Eximbank bán cổ phần cho nh à đầu tư nước
ngoài;

- Căn cứ công văn số 879/NHNN-HCM.02 ngày 30/05/2008 của Ngân hàng
Nhà nước Tp.HCM chấp thuận Eximbank thay đổi mức vốn điều lệ từ
2.800.000.000.000 đồng lên 7.260.000.000.000 đồng;

- Căn cứ công văn số 1348/NHNN-HCM 02 ngày 05/08/2008 của Ngân hàng
Nhà nước Tp.HCM v/v triển khai kế hoạch phát hành cổ phần cho nhà đầu tư nước
ngoài;

- Căn cứ công văn số 1625/UBCK -QLPH ngày 11/08/2008 của Ủy ban
Chứng khoán nhà nước v/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Eximbank;

Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) trân
trọng thông báo kế hoạch phát h ành riêng lẻ cho các đối tác nước ngoài của Ngân
hàng như sau:

1. Danh sách các đối tác nước ngoài:
- Nhà đầu tư chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(SMBC) và người có liên quan tối đa là 15% vốn điều lệ của
Eximbank.

- Nhà đầu tư VOF Investment Limited –British Virgin Islands (VOF
Investment Ltd.) là 5% vốn điều lệ của Eximbank.

- Nhà đầu tư Mirae Asset Exim Investments Limited (MAE) thu ộc tập
đoàn Mirae Asset Hàn Quốc là 4,5% vốn điều lệ của Eximbank.

- Nhà đầu tư Mirae Asset Maps Opportunity Vietnam Equity Balanced
Fund (OVEBF) là 0,5% vốn điều lệ của Eximbank.



2. Số lượng cổ phiếu phát hành là 106.223.549 CP tương đương 25% v ốn
điều lệ được chia thành hai lần
- Lần 1: Phát hành 93.333.333 CP (933.333.330.000 đồng ) để tăng vốn

điều lệ từ 2.800.000.000.000 đồng l ên 3.733.333.330.000 đồng. Lần
phát hành này đã thực hiện vào ngày 30/05/2008.

- Lần 2: Phát hành 12.890.216 CP (128.902.160.000 đồng) cùng thời
điểm với phát hành 38.670.646 CP (386.706.460.000 đồng) tăng vốn
từ lợi nhuận được chia năm 2007 để tăng vốn điều lệ từ
3.733.333.330.000 đồng lên 4.248.941.950.000 đồng.

Hội đồng quản trị Eximbank xin trân trọng thông báo.
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