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TPBan CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ty' do - I1inh Pliuc 

   

S&/20l8/TPB.1iDQT Ha N5i, ngv 13 iháng 08 nãin 2018 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI)' CUA 
UY BAN CHI)'NG KHOAN NHA NU'C VA SGDCK TP.HCM 

KInh gi:ri: - Uy ban Cht'rng khoán Nba nuâc 

- S Giao dlch  Chirng khoán TP. HCM 

- Ten t chüc: Ngân hang Thtiorng rnü C phn Tièn Phong 

- Ma chtrng khoán: TPB 

- Dia clii ti-u sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph L Thuäng Kiit, Phtr&ig TrAn Hrng E)o, 

Qun Hoân Kirn. Ha Ni 

- Din thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- Ng.ri thrc hin cong b6 thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chirc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quán trj 

Loi thông tin cOng b6: 0 djnh k' bt thixäng E 24h 0 theo yCu cu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quyt cüa Hi dng Quán trj s6 19/2018/NQ-TPB.HDQT 

ngày 13/08/2018 thông qua chü tn.rong phát hành cam kt thu xp tài chInh cho COng ty TNHH 

Du ttr FPT. 

Thông tin nay dà c1xçic cOng b tren trang thông tin din tü cüa Ngân hang vào ngày 13/08/2018 

ti d.thng din: https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-baO-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cOng b6 trCn day là diing sir thIt vâ hoj'm toàn chju trách nhim trithc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin dâ cong b&/..V'' 

NO, ,thân: 
- Nhis Kinh gCri: 
- Li.ru VP. HDQT. 



1NG 

I1ONGJ/ 

VTPBank 
S: 4../2O18/NQ-TPB.HDQT 

CQNG HOA xA HO! CHU NGHA VI1T NAM 

Dc 1p  - Ti do - Hanh phñc 

   

Ha Ni, ngày '1 tháng 08 näm 2018 

NGH! QUYET 

V/v. Phê duyêt chz trwingphát hành cam kit thu xlp tài chInh cho Cong ty TNHHddu tu FPT 

- Can th Lu4t các Td chic TIn dung do Qulc Hç5i ban hành nám 2010 và các van bàn tha 

dli bd sung, 

- Can ct Dilu l Ngân hang TMC'P Tiên Phong ("TPBank",); 

Can c& Quy chl TI chtc và Hoqt d5ng cia I-.45i  dIng Quán trj sl 73/2011/QD- 

TPB.HDQTngay 23/04/2011 cüa H5i dIng Quán trj; 

- Can c& Quy chl TI chüc và Hoat dông cza Uy ban Diu hành (EXCO,) sO' 22/201 7/QC-

TPB. HDQT ngày 22/09/2017 cia H5i dIng Quán trj; 

- Cán c& Biên bàn hQp HDQT SI 14/2018/BBH-TPB.HDQT ngày.3/08/2018 vl xin j' 

kiln HDQT phê duyt ch trtwng phát hành cam kit thu xlp tài chInh cho Cong ty 

TNHH ddu tu FPT. 

QUYET D!NH 

Diu 1: Thông qua chU trtro'ng phát hành cam kt thu xp tài chInh cho Cong ty TNHH Du Ui FPT 

('Cong ty") vi các ni dung cii th nhii sau: 

TT Ni dung Chi tit 

1 
S tin cam kt thu xp 
tài chInh 

1.189.479.800.000 VND (Blng chIt: M5t nghIn mt tram tam mttcri 
chin t) dOng bOn tram bay mwcii chin triçu tam tram nghIn dIng,) 

2 
Th?ji gian hiu hrc cüa 
cam kêt thu xêp tài chInh 

Tit ngayphát hành ghi trên cam kit thu xlp tài chInh dIn hit ngày 
3 1/12/2022. 

Ben nhn cam kt thu xp 
tài chinh 

Cong ty TNHH Du ttr FPT 

4 Miic dIch 
Thrc hin giai don I dr an Khu do th Giáo dic - COng ngh cao 
FPT t?i  Khu dat dii an näm trên dja phn xA An Phixâc và xã Tam 
An, huyn Long Thãnh, tinh Dông Nai. 

PhI cam k& thu xp tài 
chInh 

Theo quy djnh cüa TPBank. 
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Nii nhân:  

- Nhi.r Diu 2 (d thirc hin) 

- BKS (d b/c); 

- Li.ru: VP.HDQT/ 

TM. HQI BONG QUAN TRI 

ICH 

6 
Mu cam kt thu xp tài 
chrnh 

Mu cam kt 1oi 1 theo quy djnh cüa San phm cam kt thu xp tài 
chInh doi vth khách hang doanh nghip so 403/2017/QD- 
TPB.NHDN ngày 24/2/20 17 cüa Tong Giám doe và các van ban süa 
di, bô sung (neu co). 

Mu Cam kit thu xlp tài chInh không theo mu cza TPBank nhztng 

vn dam báo r6 n5i dung sau hoc nôi dung có nghia twcrng 

dwoi'zg: "TPBank dng .) trong viçc xem xét, hoäc lam du mu thu 

xlp tài chinh cIng (cac) td chzc tIn dung khác d cdp mt77 khoán 
tin tó'i da là ..................VND cho khách hang tham gia dt 

án/ddu thdu/d thu nlu khách hang dáp zng ddy dz các diu kin 

v cdp tin dyng theo các quy djnh cia phdp lut và cia TPBank". 

7 
Dieu kiçn tnwc khiphat 
hanh cam kêt thu xep tai 
chrnh 

- Cong tycung c.p các h s Co d&y dU con du cUa Cong ty, ch 
k cüa d.i din hp pháp cüa Cong ty, bao gm: 

. + Dc nghi thuc hien du an dau tu. 

+ Dêxuâtdi.rándâutu. 

8 Các dê xuât khác 
Th\rc hin theo san phm Cam kt thu x&p tài chInh di vOi khách 
hang doaflh nghip so 403/2017/QD-TPB.NHDN ngày 24/2/20 17 
cUa Tng Giám doe và các van bàn si'ra dôi, bô sung (neu co). 

Diu 2. Uy quyn cho Uy ban Diu hành (EXCO) chi dao  thirc hin giao djch nêu ti Diu 1 Nghj 

Quyet nay. - 
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