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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 

Dc lap - Tu do - Hanh phüc 

S6:40 /2019/TPB.HDQT Ha N5i, ngày3vtháng O,fnam 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN flY CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NHA NIIOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gCri: - Uy ban Chrng khoán Nhà nuàc 

- Sâ Giao djch Chüng khoán TP. HCM 

Ten t6 chCrc: Ngân hang Thwmg mai C phAn Tiên Phong 

Ma chüng khoán: TPB 

Dia chi tru so chInh: Tôa nhà TPBank, S6  57, Ph6 L ThuOng Kiit, Phu&ng Iran Hung Do, 

Quan Hoàn Kim, Ha Ni 

- Diên thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- NguOi thuc hin Cong b6 thông tin: Ong Lé Quang Tin 

Chüc vIii: Phó ChU tjch Hi dng Quãn tij 

Loai thông tin cong b: 0 dinh kS'  l bt thuOng U 24h 0 theo yêu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quy& và Biên ban kim phiu lAy kin C6 dông bang vAn ban. 

Thông tin nay dA duçvc cong b6 trên trang thông tin diên tCr cüa Ngãn hang vào ngày 30/01/2019 

ti dtr?mg dan: https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sir that  và hoàn toân chju trách nhirn truOc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin d cong b6./. 

Ta! lieu dinh kè,n: 
- Nghi quyêl và then ban kiê,n phiCu lay • k/en co 
a'ông bang van bàn 

Di din ti chirc 
Ngtthi UQ CBTT 

PHO CHU TICH HDQT 



1TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip  — lu do — Hnh phüc 

S: O1/2O19/NQ-TPB.DHDCD Ha N5i, ngàyLi thông ,1nãm 2019 

NGH! QUYET BA! HQI BONG CO BONG 
NGAN HANG THI1NG MJ cO PHAN TIEN PHONG 

Duôi hInh thfrc 1y y" kin bang van ban 

Can cü Luát Các t chá'c tin dung so' 47/2010/QHJ2; Lut tha ddi, b8 sung m5t sI dilu 

cza Lu2t Các td cht'c tin dung sá 17/201 7/QHJ4 và các van bàn hzthng dciii thi hành Luát 

nay; 

Can th Luát Doanh nghiêp s 68/2014/QHI3 và các van ban sita di, b sung/ hzthng 

dcin thi hành Luát nay; 

Can c& Luát Chz-ng khoán sl 70/2006/QHIJ; Luát tha dii, b sung mót s diu cza Luát 

Ch&ng khoán s 62/2010/QHI2 và các van bàn h?thng dcin thi hành Luát này, 

Can cii- Thông tu' sc 13/2018/77'-NHNN quy djnh ve hc thIng kie2m soOt ni bô cza ngán 

hang thwcrng mcii, chi nhánh ngán hang nu'óc ngoài; 

Can th Dilu l cza NgOn hang Tintong mqi Cdphln Tiên Phong,' 

Can cz- Biên bàn kilm philu My kiln cd dong bang van ban sl 01/2019/BBKP-

TPB.DHDCD ngày 29/01/2019. 

QUYET NGHI: 

Biu 1: Thông qua vic sCra di Diu 1 Ngn hang Throng mi C ph.n Tiên Phong. 

Diêu 2: Thông qua vic ban hãnh mOi Quy ch T6 chCrc và hoat dng cüa Hi dông Quan trj. 

Biu 3: Thông qua vic ban hành mâi Quy ch T chCrc và hoat dng cüa Ban Kim soát. 

Diu 4:  Nghj quyt nay có hiu Iirc k tCr ngày k. Các Ong/Bà Chü tjch, liJy viên Hi dng 

Quãn tn va các cá nhân, don vl lien quan chu trách nhim thi hành Ngh quyt nay.!. 

jVoi nhân: 
- Nhtr Diu 4(d t/h); 
- BKS, Co dông (dé bitt); 
- LuuVP.HDQT._— 

TM. DI HO! BONG CO BONG 
CHU S  I BONG QUAN TR! 



TPBank CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Lap - Tr do - H3nh phüc 

01/2O19IBBKP-TPB.DHDCD Ha N5i, ngày 29 (hang 01 nãm 2019 

BIEN BAN KIEM PHIEU 

TH(JONG HAl COPHAN LAY MEN CO DONG BANG VAN BAN 

lIEN PRONG pJ V/v thông qua m5t s ,i5i dung 

in doanh nghip: NGAN HANG THIXONG MJ CO PHAN TIEN PHONG 
MA s Doanh nghip s 0102744865 do S& K hoach và DAu tu ThAnh ph Ha Ni cp 

lAn dAn ngAy 12/05/2008, cAp thay di lAn 24 ngAy 13/07/2018 

Trii sâ chInh: Tôa nhA TPBank, S 57, Ph6 L Thuäng Kit, Phtr&ng TrAn Hirng Do, 

Qun Hoàn KiEin, HA Ni 

II. VAn d cAn lAy kin bAng vAn bAn 
Süa d6i Diu l NgAn hang Thucrng mai  C phAn Tiên Phong 

Ban hành Quy ch T chirc và hoat d)ng ca Hi dng QuAn tr thay th Quy ch s6 01- 

QC/PCITPB 

Ban hAnh Quy ch T chrc vA hoat dng cUa Ban Kim soát thay th Quy chE s 08- 

QC/PC/TPB vl/1 

III. Ban Kiêm phiu 
1. Dai din HDQT kim phiu: 

• Ong D Minh Phü — Chü tch HDQT 

• BA D Thj Nhung — Uy viên HDQT dc 1p 

2. Giám sat vic kim phiu: 

• BA Nguyn Thj BAo — Truông Ban Kim soát 

3. Thuk: 

• BA Nguyn Thi Thanh Tam — Chánh van phông HDQT 

IV. Kt quA kim phiu 
1. Tng hcTp s phiu lAy ' kin: 

Ttng s6 phiu dA gUi: 2.283 phiEu, di din cho 850.573.150 c phAn, chim 100% thng 

s c phAn có quyn biu quyét 

Ttng s phiEu thu v: 57 phiu, dai  din cho 720.963.611 cô phAn, chim 84,762 1% tong 

s c phAn có quyAn biAn qu)'t 

Trong do: 

• S phiu biu quyt hctp 1: 55 phik, di din cho 720.956.992 c phAn, chim 

84,7613% tng s c phAn có quy&n biu quyt 

• S phiu biu quy& không hcip l: 2 phiAu di din cho 6.619 cO phAn, chim, chi&m 

0,0008% tng s c phAn có quyn biu quyt 

(Danh sách c dông tham gia biu quylt dInh kern) 

2. Kt quA biu quyt theo tmg ni dung: 

4- Nôi dung 1: Sfra di Diu 1 NgAn hAng Thuong nii C phAn Tiên Phong 
• Tan thành: 55 phiAn, dai  din cho 720.956.992 c phAn, chim 84,7613% t6ng s c 

phAn Co quyn biu quyt 

• Không tan thAnh: 0 phiu, dai  din cho 0 c phAn, chim 0,0000% tng s c phAn có 

quy&n bi&u quyt 



TM. 1101 DONG QUAN TRI 

D Thj Nhung 
Uy vién HDQT dôc Ip 

GIAM SAT JUEM PHIEU 

Nguyn Thi Bão 
TrtrOng Ban Kiêm soát 

W1STinh Phü 
Chü tich HDQT 

• Không có kin: 0 phiu, di din cho 0 c ph.n, chim 0,0000% tng s c phn Co 

quy&n biu quyt 
Nhu vy, Ni dung 1 dã thrçc thông qua vói t3 I 84,7613% tng s c phãn cO quyn 

biu quyk 

4- N6i dung 2: Ban hành Quy ch T chüc và hoat dng cüa Hi dng Quãn trl thay 
th Quy ch s O1-QC/PC/TPB 

• Tan thânh: 55 phiu, dai  din cho 720.956.992 c phn, chiEm 84,7613% tng s ci 

phn có quyn biu quyt 

• Không tan thành: 0 phiu, dai  din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c ph.n cO 

quyên biu quyt 

• Không có ' kin: 0 phiu, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c phAn có 

quyn biu quyt 

Nhr vy, Ni dung 2 dã thrqc thông qua vói t5 I 84,7613% tng s c phn cd quyn 

biu quyt. 

4- Nôi dung 3: Ban hành Quy ch T chüc và hoit dng cüa Ban Kiêm soát thay th 

Quy ch s 08-QC/PC/TPB vl/1 

• Tan thành: 55 phiu, di din cho 720.956.992 c ph.n, chim 84,7613% tng s c 

phAn Co quyn biu quyt 

• Không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 c phàn, chim 0,0000% tng s c phân Co 

quyn biu quyt 

• Không cO kin: 0 phiu, di din cho 0 c phn, chim 0,0000% tng s c phn có 

quyn biu quyt 

Nhtr vy, Ni dung 3 dã du'qc thông qua vói t) I 84,7613% tong s6 cO phân có quyên 

biu quyt. 

Các thàrih vien Hi dng Quân trj và ngithi giám sat vic kim phiu dA xem xét, thng nht 

thông qua toàn van ni dung Biên bàn nay và chiu trách nhim truOc Dai  hi dng Ct dông 

va truàc pháp luât v tInh chInh xác, trung thc cUa các ni dung cüa Biên bàn. 
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Nguyn Thj Thanh Tam 
Chánh Van phông HDQT 
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