
TECHCOM CAPITAL CONG HOÂ xĂ HOI CHCJ NGHîA VIĘT NAM

CÔNG TY cp QUÂN LS' QUŃ
I)Ôc lâp — TV do — Hąnh phóc

10 THUONG

THÔNG BAO CHUONG TRiNH HOÂN CH(JĂG CHi QUS' MO

QUŃ ĐÂU TU TRĂI PHIIŽU TECHCOM (TCBF) VÂ

QUȘ ĐÂU TU' CO PHIËU TECHCOM (TCEF)

Ngây 1() thóng 06 năm 2()19

Công ty Cô phân (Ouân IS (Ouț Ky Thurong (TCC) Xin trân treng thông băo tói (Quy Nhâ Dâu tu

vč chuong trinh hoân tičn cho giao dich chuyôn dôi ch(rng chi quy cua căc Quy: (i) (Quy Dâu tu

Trăi phiĆu Techcom (TCBF) vâ (ii) (Ouț' Dâu tu Cô phiëu Techcom (TCEF) do TCC quân IS' kë

tc)r ngây 17/06/2019 nhu sau:

M(rc tru dăi hoân tičn:

Khăch hâng có giao dich chuyôn dôi tir quy TCBF sang quy TCEF duqc htrông mc'rc hoân

tiën nhu sau:

Thiyi gian năm gifi• chń•ng chi quț
dôn khi thu•c hiôn chu Ôn dôi

Tir 0 dën duói 3 thăng

Tîr trôn 3 thâng dën duói 9 thâng

Tîr trôn 9 thăng tro lën

So ticn ușu dăi hoin loi

%/ iń tr• iao dich

0.30/0

Khăch hâng có giao dich chuyôn dôi tir quy TCEF sang quy TCBF duoc huông mcrc hoăn

tičn nhu sau:

Thiyi gian năm giă• chń•ng chi quS'

dôn khi thu•c hiôn chu ôn dôi

Tđr 0 dën cluói 12 thăng

Tir trôn 12 thăng dën duói 24 thâng

Tđr trôn 24 thăng tro lën

So tien dăi hoin lai
%/ i',î tri iao dich

0.00/0
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2. Câch th[rc trièn khai:

Khàch hàng cô giao dich chuyên dòi chu'rng chi qui' nhtr mô tà nêu trên dà hoàn tât khôl)

lènh bàn chuyèn dòi sè du diêu kièn nhân hoàn tiên;

Khàch hàng duroc hoàn tièn vào tài khoàn dang ky nhàn tiên bân chérng chi qui' trong vòng

5 ngày kê tir ngày kêt thûc thâng co giao dich chuyên dòi

Kinh mong Qui Nhà Dàu tu luti câc thay dòi nèu trên trong quâ trinh giao dich chu'rng chi
qui do TCC quan lg.

CÔNG TY CO PHAN
Noi nhân: QUAN LS' QtJY THUONG
NInr trin Tông Giiim dôc
l.tcu Công ty

côNG TY
CÔ

* QIJÂN *
o KV TH dNG

'U I)ÜNG

TY Q

jNG

2


