
VTPBank CQNG bA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tir do - Hanh phüc 

S: 55/2019/TPB.HDQT Ha Ni, ngày 28 thang 06 näm 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIEN T11 CUA 
UY BAN CH15NG KHOAN NHA NIYOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gri: - Uy ban Ch(rng khoán Nha nu6c 

- Sâ Giao djch Chmg khoán TP. HCM 

- Ten t6 chrc: Ngãn hang Thucmg mi CÔ phn Tiên Phong 

- Ma chrng khoán: TPB 

- Da chi tri sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph6 L Thuing Kit, Phuông Trn Hung Do, 

Quãn Hoàn Kim, Ha Ni 

- Diên thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- Nguôi thrc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chüc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quan tn 

Loi thông tin cong b: LI djnh k5r bt thumg LI 24h U theo yeu cAu 

Nôi dung thông tin cong b: Tài 1iu ly kin c dOng bang van bàn. 

Thông tin nay dà ducic cong b6 trén trang thông tin din tü cüa Ngãn hang vào ngày 28/06/2019 

tai du?mg din: https://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cong b6 trên day là dung sr that  và hoãn toàn chju trách nhim trixOc 

pháp lut v nOi  dung các thông tin da cOng b&/. 

Aoi ii/iâii: 
- Nhu KInh gCri; 
- Luii VP. HDQT. 

Di din ti chüc 
Ngithi UQ CBTT 

PHO CHU TICH HDQT 



?TPBank NGAN HANG THIJONG MI CO PHAN TIEN PHONG 
Giy phép Thành Ip  và Hot dOng s 123/GP-NHNN do Ngan hang Nhà 
nu6cVit Nam c.p ngày 05/05/2008 
M so Doanh nghip: 0102744865- Dang k thay d61 IAn 25 ngày 04/04/2019 
Dia chi: TOa nhà TPBank, So 57, Ph6 Ly' Thu&ng Kiit, Phumg TrAn Hung 
Dao, Qun Hoàn Kiêm, Ha Ni 
Diên thoai: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 3768 8979 

PHIEU LAY Y MEN CO DONG 

Hç Va ten c dông: 

s6 CMND/DKKD: 

Dja chi: 

Din thoai: 

VAN DE LAY ' KIEN 

SO LIJ'qNG CP BIEU QUYET: 

TAN 

THANH 

KHONG TAN 

THANH 

KHONG CO 

' MEN 

I 

Phi.rong an Phat hành 200 triGu  USD Trái 

phiu Quc tE v'n cp II cUa Nga.n hang 

TMCP Tién Phong trong näm 2019 

2 Phircmg an sir dpng vn phát hanh trái phiEu 

3 

Niêm yt 200 triu USD Trái phiu Qucc th 

vn cp II cUa Ngân hang TMCP Tiên Phong 

& nuâc ngoài 

HàN5i,ngay thang nãm2019 
Co dông 

(K ghi rô hQ ten) 

Ghi chO: 

1. Phu-ong thc cho j kiln: Qu) od a'Ong cho kiln bang cách dthnh ddu "x" vào 01 frong 03 6 bilu quyll twong ing cho thg 

van ã'é néu irén. 

2. Thai h<n gj kiln. Dl nghj Qu cd dong gii Philu 1dyj kiln irithc 17h00 ngày 08/07/2019 dIn dja cM sau: 

VOn phbng HDQT - Ngan hang Thw0ng mi Co phdn Tiên Phong 

Dia chi: Tdng 6, Tha nhà TPBank, Sd 57, Ph6L Thzthng Kit, Phu-ông Trdn Hu-ag Dqo, Qu4n Hoàn Kilm, Ha Ni. 

Din Ihoai: (84-24) 3768 8998 Fax: (84-24) 37688979 

3. Philu ldy3 kiln gi vl Ngan hang phái thzc dung rrongphong bi dan kin. 



VTPBank CQNG HOA xA HQI CR13 NGHIA VIT NAM 
Dc lap — Tiy do — Hnh phüc 

S&A5/2019/TTr-TPB.HDQT Ha N5i, ngày 28 tháng 06 nám 2019 

T( TRINH 
(VA': Phuong an Phdi hành 200 triu USD Trdi philu Quác té vñn cIp II 

cüa Ngân hang TMCP hen Phong trong Mm 2019) 

Can c& Lut Các td chzc tin dyng sd 47/2010/QHJ2; Luat  tha ddi, bd sung m5t sd diEu 

ca Luát Các rd chzc tin dyng sd 17/2017/QHJ4 và các van bàn hithng dn (hi hành Lut 

này,• 

- Can cz Lut Doanh nghip sd 68/2014/QHI3 và các van bàn tha ddi, bd sung/h14-&ng dn 

thi hành Lut nay; 

- Can th Luát Ch&ng khoán sd 70/2006/QHII, Luat  tha ddi, bd sung m5t sd diu cüa Lut 

Ch&ng khoán sd 62/2010/QHJ2 va các van bàn hzthng dn thi hành LuOt nay; 
- Can th Nghj djnh scf 58/2012/ND-CF và Nghg d!nh  s6 60/2015/ND-CF quy djnh chi tiEt 

và hiding dn (hi hành mç5t Sd diu cüa Lut chzrng khoán và Lu<2t tha ddi, bd sung m(5t sf 

diu cüa Lut chCrng khoán; 

- Can ci Nghj djnh sd 163/2018/ND-CF quy djnh vphát hành tráiphilu doanh nghip; 

- Gãn th Diu 1 cza Ngân hang Thu-ang mgi Cd phdn Tiên Phong, 

- Can cii- Nghj quylt sd 14/2019/NQ-TPB.HDQT cza Hai  ddng Quàn trj Ngán hang 

Thuvng mai cd p/idn Tiên Phong ngày 05/06/2019 vJ vic Thông qua chi trirong My 

kkn cd dông btng van ban. 

KInh gfri Quy C dông 

TInh dn th&i dim ht nàm 2018, Ngân hang Thuing mi C phn Tiên Phong 

(TPBank) luôn tuân thu nghiêm tue t' 1 CAR (CAR cüa TPBank ti cu& 2018 là 10,24%) và 

t' l ngun vn ngn hn duçic sir ding d cho vay trung dài hn (ti th&i dim cui 2018 là 

34,21%). Tuy nhiên, vth chin li.rcc phát trin cUa Ngân hang trong th&i gian tài, Ban lAnh 

do cüa TPBank dA th6ng nht cAn có phircing an huy dng thorn ngun USD dài hn nhàm 

darn bão ngun v6n n djnh và gop phAn dam báo cac chi tiêu an toàn hot dng. Do do, Hi 

ding Quãn tr TPBank kinh trInh Qu c dông xem xOt, thông qua các ni dung sau dày: 

A. Thông qua Phrong an Phát hành 200 triu USD Trái phiu Qu6c t v6n cp II cüa 

Ngân hang TMCP Tiên Phong trong nàm 2019 nhir sau: 

1.  T chCrc phát hành: Ngân hang TMCP TiOn Phong 

2.  Ten gçi cüa trái phiu: Trái phiu quôc té tang von cap II 

3.  Loai trai phiu: Trái phi& v6n cAp II thông thumg, không chuyn di, 

không çó bão dam 

I 

4LLL 



744 

N HA 

MAC( 

PHC 

.1 

4. Dng tin phát hành: 

5. Dng tin thanh toán gc, lãi 

trái phiu: 

6. Mnh giá trái phiu: 

7. Tng giá trj: 

8. Phucmg thCic phát hành: 

9. K' han  trái phiu: 

10. Th,i gian dr kin phát hành: 

11. LAi sut trái phiu: 

12. Phuong thirc thanh toán Iãi 

trái phiéu: 

13. Phumg thfrc thanh toán gôc 

trái phiu: 

14. Thj truäng phát hành: 

15. Các diu kiin, diu khoàn 

khác cüa trái phiu: 

16. Phucing an niêm yt trái phiu 

tai ntc ngoài:  

USD 

USD 

Ti thiu 200.000 USD và là b,i s cüa 1.000 USD 

200.000.000 USD 

Phucing thCre dimg s6 phát hành ra thj tnxing qu6c t 

(ngoi trfr các nhà du ttr tôi  M5') theo Quy ch S Lut 

chrng khoán M5 nàm 1993 (Reg S) 

10 nàm k t ngày phát hành 

TPBank có quyn mua sau 5 nàm k t ngày phát 

hành 

Trong nAm 2019 

Lãi suAt c6 djnh, dir kin 5 -8.0O%InAm 

Thanh toán theo djnh k' 6 tháng 1 1n 

Thanh toán khi dáo hn hoc vào ngày TPBarIk thirc hin 

quyn mua Iai  sau 5 nAm k tr ngày phát hành 

Dir kin phát hành ti thi tru&ng Singapore và Hongkong 

Giao và üy quyn cho Hi ding Quàn tn, Tng Giám 

dc quyt djnh phü hcip vâi các quy djnh cUa pháp 1ut 

hin hành và tmnh hinh thc th khi tnin khai dcit phát 

hành trái phiu nay 

Niém yt tai  Sâ Giao dch Chthig khoán Singapore 

(SGX-ST) 

B. Thông qua phiroug an sfr dung vn phIt hành trái phiu: 

TPBank dr kin sCr ding ngun vn huy dQng tü phát hành trái phiu d tài trcl cho các 

khoàn vay USD trong thni gian tói va co th thrc hin chuyn di ngun vn ng°ai  t nay dê cho 

vay tin VND tüy theo tInh hinh và diu kiin thrc t. Giao và üy quyn cho HQi dng Quãn tn 

quy& dlnh  phiscmg an sir dvng  vn phát hành trái phiu chi ti&. 

C. Thông qua vic niêm yt 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II cüa Ngãn 

hang TMCP Tiên Phong & nir&c ngoài nhir San: 

1. Loi chüng khoán niêm yt: Trái phiu vn cp II thông thu&ng, không chuyn dôi, 

không có bão dam 

2. Thni gian thrc hin niêm yt: Trong nàm 2019 

3. San niêm yk So Giao dlch  Chcrng khoán Singapore (SGX-ST) 
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TM. HQI BONG Q 
CH1J T4CH 

Dà nghj Qu Ct dông cho kMn biu quyt theo Phiu lAy kin dInh kern Ti trInh nay. 

Trân trQng kinh trmnh. 

No'i nhân: 
- Nhu Kinh gri; 
- BKS (dê b/c); 
- Li.ru VP.HDQT. 
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TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc Ip — Tu do — Hnh phüc 

    

S& /2019/NQ-TPB.DHDCD HàNoi,ngày tháng nám2019 

DV THAO
NGH4 QUYET DAI HQI BONG CO BONG 

NGAN HANG THIfONG MI CO PHAN TIEN PHONG 

Dir&i hInh thüc 1y ' kin bang van ban 

Can cz Lut Các t cháv tin dyng sl 47/2010/QHJ2; Ludt tha ddi, bá sung môt s1 dilu 

cia Lu2t Các td chzrc tin dung s 17/201 7/QHI4 va các van bàn hw&ng dn thi hành Luát 

nay; 

Can th Ludt Doanh nghip sl 68/2014/QHJ3 Va các vOn bàn tha dli, bI sung/ hzthng 

dn thi hành Luát nay; 

COn thLuôt Ch&ng khoán so' 70/2006/QHIJ, Luat  tha dli, bl sung mt sl dilu cia Lut 

ChOng khoán sl 62/2010/QHJ2 và các vOn bàn hithng dn thi hành Lut nay; 

COn cz Ngh/ dinh sl 58/2012/ND-cF và Nghi djnh sl 60/2015/ND-CP quy thnh chi tilt 

và hzthng thin thi hành m3t sl dilu cüa Lut chtng khoán và Lut tha dli, bd sung mç31 sl 

dilu cüa LuOt ch&ng khoán, 

COn ca Ngh/ djnh 51 163/2018/ND-CF quy dinh vl phát hành tráiphilu doanh nghi'p; 

COn c& Dilu lê cia Ngân hang Thuvng mai Cl phln Tién Phong; 

COn cr Biên bàn kilm philu Idy j5 kiln cd dOng bang vOn ban sl /2019/BBKP- 

TPB.DHDCD ngày /07/2019. 

QUYET NGHT: 

Diu 1: Thông qua Phuang an Phát hành 200 triu USD Trái phiu Quc t vn cp II ca 

Ngân hang TMCP Tiên Phong trong nãm 2019. 

Biu 2: Thông qua phuang an sü ding vn phát hành trái phiu. 

Diu 3: Thông qua vic niêm yt 200 triéu USD Trái phiu Quoc té von cap ii cüa Ngân hang 

TMCP Tiên Phong a ni.ràc ngoài. 

Diu 4: Ngh quyt nay có hiu hrc k t& ngày k. Hi dng Quãn trj, Ban Kim soát, Ban 

Diu hành và các dcm vi, cá nhân có lien quan chlu  trách nhim thi hành Nghi quyêt này./. 

No'! nhân: 
- Nhu Diêu 4 (de t/h); 
- NI-INN, BKS, cô dông (dê b/c); 
- UBCKNN, SGDCK HCM (de CBTT); 
- Luu VP.HDQT. 

TM. BA! HQI BONG CO BONG 
CHU T!CH  HQI BONG QUAN TRT 

Bo Minh Phu 
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