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S: 2) /2020/TPB.HDQT Ha Nç3i, ngay2'ftháng 10 nãm 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TI' CUA 
UY BAN CHNG IIioAN NIJA NIIOC VA SGDCK TP.HCM 

KInh gui: - Uy ban Chrng khoán Nhà nu'âc 

- Sâ Giao djch Chüng khoán TP. HCM 

Ten t chirc: Ngân hang Thixng mai  C phn Tiên Phong 

Ma chirng khoán: TPB 

Dja chi trii s& chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thuông Kit, Phu'ing Trn Hung Do, 

Qun Hoàn Kim, I-là NOi 

Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Ngixoi thrc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chic vi: Phó Chu tjch Hi dng Quàn tn 

Loai thông tin cong b: Ldjnh kT bt thuông D 24h theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quyt và Biên bàn kim phiu 1.y kin c dông bang van bàn. 

Thông tin nay dà duc cong b trén trang thông tin din tir cüa Ngân hang vâo ngày Z4' /10/2020 

tai dung dan: https://tph.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong  

Tôi cam kêt các thông tin cong bô trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách nhim tnrâc 

pháp Iut v& ni dung các thông tin dã cOng b&/. 

Tài lieu dInh kèin: 
- Nghj quyé't và Biên bàn ki,n phië'u ldy kié'n c 
dông bang van bàn 

Di din to chfrc 
yi UQ CBTT 

T!CHHDQT 



TPBank CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 03 /20201NQ-TPB.DI-IDCD Ha N.2i, ngày20 thOng 10 nOm 2020 

NGH! QUYET DAI HOI DONG cO DONG 

NGAN HANG THUONG Mid CO PHAN TIEN PHONG 
Diró'i hInh thü'c Iy kin bang van ban 

Can ci 

Lugt Các to' chi-c tin dyng so' 47/2010/QHJ2; Luqt tha do'i, bo' sung m.51 so' dieu cüa Luqt 

Các to' chz'c tin dyng sO' 17/2017/QHJ4 Va các van ban htthng dn thi hành, 

Luçit Doanh nghhp sO' 68/2014/QHJ3 và các van bàn huoiig dn thi hành; 

Lu4t Cht'mg khoán sO' 70/2006/QHJJ: Lut tha do'i, 1,6 sung niô1 sO' diu cüa Luçlt Chng 

khoán so' 62/2010/QHJ2 và cOc van bàn 1n'Oiig dn thi hành; 

Nghj dfnh  sO' 58/2012/ND-CT ngày 20/07/2012 cza Chinh phz quy djnh chi tiê't và hzzOiig 

do'n thi hành rnç5t so' a'thu cüa Luçt Chá'ng khoán và Luçt sia dO'i, bo' sung m3t sO' dthu cia 

Luat Chi'ng khoOn và các van ban tha dO'i, bo' sung; 

Thông u so' 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 cüa B Tài chInh huáng dn vic chào 

bàn cht'ng khoãn ra cOng cliáng, chào ban co' phië'u d hoán ddi, phát hành them co' 

phiê'u, mua lçzi cdphiê'u, bàn co' phiê'u qu9, 

Dku l cza Ngán hang TMCP Tiên Phong, 

Biên ban kim phiê'u 12'y kiê'n co' dOng bng van bàn sO' 02J2020/BBKP-TPB.DJ-JDC'D 
ngày 7-0/10/2020. 

QUYET NGHI: 

Diu 1:  Thông qua nOi  dung diu chinh Phu'cing an thng v6n diu 1 näm 2020 cüa Ngãn hang 

TMCP Tiên Phong. 

Diu 2: Nghj quyt nay có hiu Iirc k tr ngày k. Hi dông Quân trj, Ban Kirn soát, Ban 

Diu hành va các don vj, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay.!. 

Noinhân: 
- Nhr Diêu 2 (de t/h); 
- NHNN, BKS, c dông (dé b/c); 
- UBCKNN, SGDCK HCM (dé CBTT); 
- Liru: VP.HE)QT. 
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TPBank CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc lap - Ti1 do - Hnh phüc 

Si: 02./2020/BBKP-TPB.DHDCD Ha Ni, ngày 10 tháng 10 nám 2020 

BIEN BAN JUEM PHIEU 
LAY KIEN cO DONG BANG VAN BAN 

I. Thông tin doanh nghip: NGAN HANG THUNG MiJ CO PHAN TIEN PHONG 

Ma s Doanh nghip s 0102744865 do Si K hoch và DAu nr Thành ph Ha Ni cp 

lAn dAn ngày 12/05/2008, cAp thay di lAn 25 ngày 04/04/2019 

Tri sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph6 L Thu&ng Kit, Phtr&ng TrAn Hrng Do, 

Quan Hoân Kim, Ha Ni 

II. Vn d cAn lAy 5' kin bAng van ban 

Diu chinh Phwng an tang vn diu 1 nam 2020 cüa Ngân hang TMCP Tién Phong 

HI. Ban Kim phiu 

1. Di din Hi dng Quãn trj kim phik: 

• Ong D Minh Phü — ChU tjch Hi dng Quãn trj 

• Ba D Thj Nhung — Thành viên Hi dng Quãn tr dc Ip 

2. Giám sat vic kirn phiéu: 

Ba Nguyn Thj Bão — Tnrông Ban Kiêm soát 

3. Thtrk5': 

Ba Nguyn Thi Thanh Tam — Chánh Van phông Hi dng Quãn trj 

IV. Kt qua kim phiu 

1. Tng hçp s phiu lAy 5' kin: 

- Tng s phiu dA gri: 3.572 phiu, dai  din cho 816.573.150 c phAn, chim 100% tng 

sé c phAn có quyn biu quyt 

- Tng s phik thu v: 56 phiu, di din cho 748.2 14.789 c phAri, chim 9 1,6286% tng 

s c phAn cO quyAn biu quyt 

Trong do: 

• S phiu biu quyt hçip l: 55 phiu, di din cho 748.210.789 c phAn, chim 

91,628 1% tng s c phAn có quyAn biu quyt 

• Sé phiAu biAu quyt không hp l: 1 phiu di din cho 4.000 c phAn, chiAm 0,0005% 

tng s c phAn có quyn biu quyt 

(Danh sách c dong tham gia biu quyê't dInh kern) 



GIAM SAT KIEM PHIEU TM. HQI BONG QUAN TRI 

Nguyn Thi Bão 
Trtrông Ban Kiêm soát 

HAHG 

jG1AEOP 

*v\T1: ;N PHO 

Chü tjch HDQT 

THU KY 

inh Phil B ThI Nhung 
Thành viên HDQT dc lap 

2. Kt qua biu quyt theo trng ni dung: 

.- Diu chinh Phtro'ng an tang vn diu 1 nAm 2020 cüa Ngân hang TMCP Tiên Phong 

• Tan thành: 54 phiu, di din cho 713.235.597 cô phân, chiEm 87,3450% tng s c 

phn có quyn biu quyt 

• Không tan thànb: 0 phiu, dai  din cho 0 c6 phn, chim 0% tng s c phn có 

quyn biu quyt 

• Không có kin: 1 phiu, di din cho 34.975.192 c ph.n, chim 4,2832% tng s 

c phn có quyn biu quyt 

Nhw vy, Ni dung nay dd dwVc  thông qua vái tj) 1 87,3450% tong so côphân có quyên 

bi/u quylt. 

Các thành viên Hi dng Quàn trl và ngtthi giám sat vic kim phiu dà xem xét, thng nht 

thông qua toàn van ni dung Biên bàn nay và chju trách nhim tnrOc Dai hOi dng c dông và 

trt.ràc pháp 1u.t v tmnh chInh xác, trung thrc cüa các ni dung cUa Biên bàn. 

Nguyn Thj Thanh Tam 
Chánh Van phông HDQT 

2 



CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
1' LII 1 DcIp-Tiydo-Hnhphüc 

Ha Nal,  ngày V thángO nám 2020 

PHIJNG AN TANG VON DIEU L NAM 2020 
CUA NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cii: 

Luat Các ti ch-c tIn dyng s 47/2010/QH12, Luat  tha di, bd sung m5t s diu cia Luat 

Các t chic tin dyng s 17/20/ 7/QHJ4 và các van bàn hzthng dJn Ihi hành, 

Lut Doanh nghiêp s6 68/2014/QHJ3 và các van ban hzthng dn thi hành, 

Luát Ch&ng khoán s 70/2006/QHJJ, Luát tha ddi, b sung mçit Sd diu cáa Luát Chzng 

khoán so 62/2010/QHJ2 và các van ban hzthng dn thi hành, 

Nghi dinh s6 58/2012/ND-CP ngày 2 0/0 7/2012 cáa ChInh phü quy djnh chi tiê't và htthng 

dJn thi hành m5t s6 diu cza Luát C/nng khoán và Lu2t tha ddi, bd sung m5t s diu cüa 

Luát Chtng khoán và các van bàn tha ddi, b sung, 

Thông tu so' 162/2015/7'T-BTC ngày 26/10/2015 cza Bó Tài chinh hwáng dn vic chào bàn 

chüng khoán ra cong cháng, chào ban cdphilu dl hoán do'i, phát hành them clphilu, mua 

li co' philu, bàn co' ph/Eu qu9, 

Dilu lê cüa Ngán hang TMGP Tiên Phong sau day gi là "TPBank'); 

Nghi quylr so' 58/2020/NQ-TPB.HDQT cza Hai  dng Quán trj NgOn hang TMCP Tiên 

Phong ngày 14/09/2020 vl vic Thông qua chz trwang ldy kiln co' dOng bcng van ban. 

Kmnh gfri: Qu C dông 

Trên cci sâ tInh hlnh kinh doanh thirc t, nhAm m11c dich mô rng quy mô hot dQng kinh 

doanh và phát huy ti da các ngun lirc trong 1 trmnh chin 1uçc cüa TPBank, Hi dng Quan 

trj ("HDQT") TPBank kInh trInh Qu' c dông xem xét, thông qua vic diu chinh Phung an 

tang vn diu 1 nm 2020 cüa TPBank vói mt s ni dung ccx ban thu sau: 

I. NHU CAU CAN THIET CUA VIC TANG VON DIEU L 

1. Dáp rng yêu cu cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam v nâng cao näng 1irc tài chInh, to 

nn tang d phát trin mng 1uri chi nhánh, ma rng thj phAn và quy mô kinh doanh, da 

dang hóa các 1oi hInh dich vi ngãn hang. 

2. Dam bão tuân thu và dáp i'rng dy du cac chi tiêu dam báo an toàn trong hot dng ngân 



hang, nâng cao näng 1%rc quãn trj rüi ro, thirc hin các chu.n mrc ti Hip i.rOc Basel (Base! 

II) theo quy djnh cüa Ngan hang Nhà nuàc Vit Nam. 

3. Tang tn.rng ngun vn trung dài hn d phiic vt cho nhu cu tang truâng tIn ding. 

4. D&u ttr Co so 4t chat, h tAng k thut, h thng cong ngh thông tin ph%ic vii cho nhu cAu 

phát trin ming 1uOi toàn h th6ng, phát trin các san phm có ham hrçxng cong ngh cao. 

5. Gop v6n vào các linh virc kinh doanh dugc phép khác d h trçl thic dy k& qua kinh doanh 

cüa TPBank. 

II. KIE HOACH TANG VON IMEU L 

A. Mfrc vn diêu 1 dir kin tang them: 

1. Vé,n diu 1 hin ti cüa TPBank: 8.565.892.060.000 dng (Tam nghIn näm train sáu miwi 

lam tam tram chin mutri hal triu, sáu mwai nghmn d6ng,), tixung 1mg 856.589.206 c 

phiu trong do: 

+ S6 hrçing c phiu ph thông dã phát hành: 856.5 89.206 c phi&u 

+ S hrcmg c phiu ph thông dang liru hành: 8 16.573.150 C6 phiu 

+ S6 Iuçing c6 phiu qu: 40.0 16.056 C6 phiu 

+ S6 hxçing c6 phiu i.ru dâi: 0 c6 phiu 

2. Müc v6n diu 1 dr kin tang them trong nàm 2020: 2.150.859.240.000 d6ng (Hal nghIn 

m5t tram näm mwi tj, tam tram nám mtwi chin triêu, hal tram bO'n miwi nghIn dng) t.rong 

1mg 215.085.924 C6 phiu. 

3. V6n diu 1 dir kin cüa TPBank sau khi hoàn tAt vic tang v6n diu 1 trong näm 2020: 

10.716.751.300.000 d6ng (Mu&i nghin bay tram mu&i sáu t, bay tram nàm mu'cti m&triêu, 

ba tram nghIn dng,) tuong 1mg 1.071.675.130 c6 phiu. 

B. Phirong an tang vn diu 1: 

Tang v6n di6u 1 t1m m1mc 8.565.892.060.000 d6ng len mIrc 10.716.751.300.000 dàng (tang 

them 2.150.859.240.000 d6ng) thông qua các dçt phát hành nhi.r sau: 

PhAn 1: Tang v6n diu 1 them 1.811.159.240.000 d6ng thông qua phát hành them c6 phiu 

d6 tang v6n diu 1, g6m hai cAu phAn. 

1.1 Loi c6 phiu phát hânh: C6 phiu ph6 thông 

1.2 Mnh giá c6 phi6u: 10.000 d6ng/c6 phi6u 

1.3 V6n diu 1 tnrOc dçt phát hành: 8.565.892.060.000 d6ng 

1.4 T6ng s6 c6 phiu ph6 thông dâ phát hành: 856.589.206 c6 phiu 

1.5 S6 krcmg c6 phiu (SLCP) ph6 thông dang luu bath: 816.573.150 cô phiêu 

1.6 SLCP qu': 40.016.056 C6 phi6u 

1.7 V6n di6u 1 dir kin tang them: 1.811.159.240.000 d6ng 



HAN 

1.8 Các ngun thrc hin tang v6n diu 1 can cü trên Báo cáo tài chInh dä di.rçic kim 

toán näm 2019, Báo cáo tài chInh ban niên nãm 2020 cIA dixqc soát xét cüa TPBank: 

Dcrn vi: triëu ddng 
Chi tiêu 30/06/2020 31/12/2019 

Vn 7.657.369 7.882.729 

- V6n diu lé 8.565.892 8.565.892 

- Thang dit vdn cdphdn 76 76 

- Cd philu qu9 -908.599 -683.239 

Qu cUa t6 chCrc tin ding 1.040.335 576.259 

- Qu9dwphongtaichInh 699.517 390.133 

- Qu9 de trü bd sung vdn diu l 340.818 186.126 

Lqi nhun chixa phân phi 5.772.949 4.615.691 

Tong von chü s?r huu 14.470.653 13.074.679 

1.9 SLCP ph6 thông dir kin phát hành: 18 1.115.924 c6 phiu 

1.10 Tng giá frj phát hành (theo mnh gia): 1.811.159.240.000 dng, ti'r các ngun chi 

tiêt nhu sau: 
• Nguon chia A.A So hen (YND) A . So co phieu , Ty Ic 

Lçxi nhun d 1i sau khi trIch l.p 

cac qu5 theo quy dlnh  (tir nam 
2019 trâ v& tri.ràc) 

1.633.146.300.000 163.3 14.630 20% 

Qu drtrQb6 sung v6ndiu1(*) 178.012.940.000 17.801.294 2,18% 

Tng cong 1.811.159.240.000 181.115.924 22,18% 
(*) Là Qu khác thrçic sfr dirng dê bô sung von cliêu 1 theo quy cljnh cüa pháp Iut. 

a. Fhát hành cd philu phd thông d trá cd ttc cho cd dông hin hIu (ft ngudn li nhun 

d igi sau khi trIch l2p các qu9 theo quy a'jnh ((ft nãm 2019 tr& v trwác): 

i. SLCP ph thông dir kin phát hành: 163.314.630 cdphiIu 

ii. T6ng giá trl phát hành (theo mnh gia): 1.633.146.300.000 ddng 

iii. Di tl.rcing phát hAnh: C dông hin hQu có ten trên Danh sách c dông ti ngày 

ch6t danh sách cUa dçit nAy. 

iv. Phuong thüc phát hAnh: phát hAnh c phiu ph thông cho c dông hin hthi d 

chi trá c tüc. 

v. T 1 thirc hiên: 20% trên mnh giá trén thng s6 c6 phiu ph6 thông clang liru 

hAnh (C dông so hthi 100 c phiu ti ngAy ch& danh sách huOng quyên s 

duçic nhn them 20 c6 phiu mOi). 

vi. Ngun v6n th%rc hin: tr lçii thun d 1i sau khi trIch 1p các qu' theo quy dlnh 

(ti'r nAm 2019 trO v trixOc), theo Báo cáo tAi chInh cIA duqc kim toán näm 2019 

cüa TPBank. 



b. Phát hành c phiu phd thông dd tang vdn cd phdn ti ngudn vdn chz s& htu ('Quj 

dt trf bd sung vón diu l) cho cd dông hiên hfru: 

i. SLCP ph thông dir kin phát hành: 17.801.294 cdphièu 

ii. T6ng giá trj phát hãnh (theo mnh gia): 178.012.940.000 ddng 

iii. Di tuçlng phát hãnh: c dông hin hthi có ten trén Danh sách c6 dông ti ngày 

ch6t danh sách cüa dct nay. 

iv Phuang thuc phát hanh phat hanh cô phiêu ph thông cho Co dông hiên hu 

v. Ty lç thirc hiçn: 2,18/0 tren mçnh gia tren tong so co phieu pho thong dang liru 

hãnh (c6 dông so hthi 10.000 c6 phiu ti ngày ch6t danh sách h.rOng quyn së 

duçxc nhn them 218 c phiu m&i). 

vi. Ngun vn thrc hin: tr Qu dir  trtr b sung v6n diu 1 (theo Báo cáo tài chmnh 

dä di.rçic kim toán nãm 2019, Báo cáo tài chInh ban niCn näm 2020 dã dtxçic 

soát xét cüa TPBank), phü hçip vOi quy dnh cüa pháp Iut. 

1.11 Phi.rng an xr l s c phiu lê phát sinh (nu có): C6 phiu phát hãnh cho c dông 

hin huu së duçic lam trOn xung dn hang don vj. PhAn c phiu lê phát sinh (nu 

co) se b. hüy bô. 

VI dy: Tgi ngày cMt danh sách hiding quyn, cd dông A so hfru 688 cdphilu së dwcic 

nhn them (688 * 20% = 13 7,6 cdphiEu Ira cd &v) và (688 * 2,18% = 14,9984 cd 

phi èu tang them). Theo nguyen tc xir l sd cdphieu lC, cd dóng A chi nh2n dtrçrc 151 

cdphietu mOi. Phdn cd phiu lC (0,6 và 0,9984 cdphie'u) së bj hzy ho. 

1.12 F1n ch chuyn nhuqng: c phiu ph thông phát hành cho c ctông hin hthi không 

bj h?n  chá chuyn nhuqng. 

1.13 ThOi gian thrc hiên dr kin: trong nAm 2020, th&i gian thirc hiên Ci th sé do HDQT 

quy& djnh trén Ca sO Giy phép/Chp thun cüa Co quan quãn 1' Nba roC có th.m 

quyn và dam bão phü hcp vOi quy djnh cüa pháp lut. 

2. Ph.n 2: Tang vn diu l them 339.700.000.000 dng thông qua phát hânh c6 phiu theo 

chwmg trinh lira  chn cho ngu&i lao dng trong cong ty näm 2020 cia TPBank (ESOP) 

(thirc hin dng th?ii vOi vic phát hành c phiu theo Phn 1 nêu trên). 

2.1 Miic  dIch phát hành: nhâm gn kt lqi Ich cüa can b nhãn viên (CBNV) và TPBank; 

thu hUt, duy trI và thUc d&y CBNV có nàng lirc  c6ng hin và gn bó lâu dài. 

2.2 Loi c phiu phát hành: C6 phik ph thông 

2.3 Mnh giá c phiu: 10.000 dng/c phiu 

2.4 V6n diu l truOc dçit phát hành: 8.565.892.060.000 d6ng 
A - A 

2.5 Tong so co phieu pho thong da phat hanh: 856.589.206 co phieu 

2.6 SLCP ph6 thông dang liru hành: 816.573.150 c phiu 

2.7 SLCP qu: 40.0 16.056 c phiu 



      

2.8 Vn diu 1 dr kin tang them: 3 39.700.000.000 dng 

2.9 SLCP ph thông dr kin phát hành: 33.970.000 c phiu 

2.10 Tng giá trj phát hành (theo mnh gia): 339.700.000.000 ding 

2.11 Giá phát hành: Giao HDQT quy& djnh, nhixng khong thp hcm Mnh giá 10.000 

dng/c phiu. 

2.12 Nguyen tc xác djnh giá phát hành: Can cü trên giá trl s sách tai  Báo cáo tài chmnh 

dã drçic kim toán nàm 2019 cüa TPBank. 

2.13 T' 1 phát hành (SLCP dt kie1n phát hành/SLCP dang luu hành): 4,16% 

2.14 Di tng mua: CBNV TPBank có ten trên danh sách dáp ing các tiêu chI theo quy 

djnh, thxçc HDQT phé duyt. 

2.15 Phuong thüc phân phi c phiu: TPBank phát hành trrc tip cho CBNV. 

2.16 Han  ch chuyn nhuçing: CBNV thrçic mua c phiu vói diu kin là s6 c phiu 

thrçc mua s bj han  ch chuyn nhisçing t6i da trong yang 02 näm k tir ngày k& thüc 

dçit phát hânh. Cho phép HDQT quyt dnh vic n&i lông th&i gian han  ch chuyn 

nhung cii th tüy thuc vao chInh sách nhân sir trong mi th&i ks', nhi.mg không 

di.rçic chuyn nhircrng sam hcm 09 tháng k tü ngày kt thüc dçit phát hành. Các quyn 

1i phát sinh ti'r s c phiu duqe mua (n&i có) së không b han  ch chuyn nhuqng. 

Truàng hçip CBNV chm dirt hqp dng lao dng vói TPBank truâc thii gian han  ch 

chuyn nhuçing, CBNV bt buc phãi ban 1a  cho TPBank s6 c phiu dang bj han 

ch chuyn nhi.rçing tuclng 1mg vâi m1mc giá ban lai  bang müc Giá phát hành neu t?i 

mic 2.11 Phan B nay. Nu CBNV có nhu can ban lai  s6 c phiu cho TPBank vâi 

m1mc giá b.ng mlrc Giá phát hãnh thI có th d xut d TPBank xem xét mua lai. 

Trong trumng hçmp nay, TPBank Co quyn nhi.mg không cO nghTa viii mua lai  s6 c 

phiu tir CBNV. 

2.17 X1r 1' c phiu không phân phi ht: tnräng hqp CBNV khOng mua ht s6 c phiu 

duçc phân b& Cty quyn cho HDQT quy& djnh phân phi cho các CBNV khac cüa 

TPBank dáp 1mg các tiêu chI theo quy djnh. 

2.18 Quy dnh thu hi c phiu: theo quy djnh. 

2.19 Thii gian thirc hin dir kin: trong nãm 2020, thai gian thrc hin ci,i th sê do HDQT 

quyt cljnh trCn cci sà Giáy phép/ChAp thun cüa cci quan quán 1 Nhà nuâc có thm 

quyn và dam báo phü hçip v&i quy dnh cüa pháp lut. 

C. thr kin thay di v co cu c6 doug: c dông cO t' l sâ hüu c phan tü 5% trO len, C6 

dông và ngu&i có lien quan có t l sà hfhi c6 phan tü 20% tr& len và t6ng m1mc si hüu C6 

phan clia nhà dau Ui nuâc ngoài 

Chi tié't theo P/mu luc dInh kern. 
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III. UY QUYEN CHO HDQT 

A A . Dai h9i dong Co dong uy quyen cho HDQT quyet dinh tat ca cac cong viçc vã van de lien •  

quan d hoân thành qua trInh tAng vn diu 1, dam bão phü hçvp vài quy djnh cüa pháp luât và 

quy djnh ni bO cña TPBank, cii th& 

1. Di vôi Phn 1: ha chon ngày dãng k' cui cüng d Ip danh sách c dông duçic thirc hin 

quyn trong thai gian sam nht ngay sau khi có Giy phép/ChAp thun cia co quan quãn 1 

Nhà ntrâc có thm quyn, dam báo lçii ICh cho c dông và phü hçxp quy djnh ciia phap 1ut. 

2. Div&iPh.n2: 

2.1 Ban hãnh Quy ch phát hânh c6 phiu theo chucmg trInh hra ch9n cho nguii Lao dng 

trong cong ty näm 2020 cüa TPBank; 

2.2 Quyt dnh tiêu chI và danh sách CBNV duçic quyn mua c phiu vói giá iru dai; 

2.3 Nguyen tc XáC dnh s c6 phiu thrcic phân phi cho mi CBNV; 

2.4 ChInh sachlyêu cu rang buc áp diing cho các CBNV dirçic mua; 

2.5 Quy djnh/ diu kinJ cách thrc lien quan dn vic mua lai c phiu cüa các CBNV 

chm dut hçip dng Lao dng v&i TPBank và/hoàc xem xét và quyt djnh vic mua 

1i c phiu tir các CBNV tu nguyen mun ban (nu pháp luât cho phép và phü hçxp 

vài nhu cu cüa TPBank); 

2.6 Xr 1 s hrcrng ci phiu phát hãnh không di.rçic däng k' mua ht (nu có). 

3. Quyt djnh, chinh süa b sung Phirang an tAng vén diu 1 (nu can) theo yêu cu cia cac 

Ca quan quán l' Nhà nuOc có th.m quyn, thai dim trin khai phucing an phü hçip vâi tInh 

hinh thirc t& thrc hin các ni dung chi tit cüa Phi.rang an và tin hành các thu tuc trmnh 

Ngân hang Nha nuâc Viét Nam, Uy ban Chrng khoán Nhà rnrâc và các co quan quãn L 

Nba ntióc có thm quyn khac chip thun b.ng vAn ban cho vic tang vn diu 1 và các 

cong vic khác theo thrng quy djnh pháp 1ut. 

4. Lira chçn cong ty chüng khoán lam dai  L thirc hin giao djch (nu cn). 

5. Chü dng thrc hin các thu tic pháp 1' lien quan sau khi hoan thành vic tAng vein theo quy 

djnh cCia pháp 1ut. 

6. Trin khai cac thu ttc cn thit d dang k hru k bei sung và dàng k$v niêm yt bei sung cei 

phiu phát hành them ti Trung tam Liru k chirng khoán Vit Nam và Sâ Giao djch Chiing 
A . . khoan Thanh pho Ho Chi Minh ngay sau khi hoan tat dqt phAt hanh theo dung quy d!nh  cua 

pháp 1ut. 

7. Chü dung diu chinh giâi hn t l s& htu cüa nhà dàu tu nuâc ngoài d dam báo hoàn t&t 

phirang an tang vein dièu l. 

8. Quyt djnh va diu chinh phucing an sr ding vein tang them ti phuong An phát hânh cei 

phiu nêu trén phü hçxp vói nhu cu sCr dmg vein thc té cüa TPBank, dam báo hiu qua và 

li Ich cüa TPBank va cei dOng, dam báo tuAn thu dung quy djnh cüa pháp lust. 

9. Chñ dông xCr l các v.n d phát sinh có lien quan d trin khai thành cOng vic tang vein 

diu l cho nAm 2020 cUa TPBank. 



D nghj Qu C dong cho kin biu quyt theo Phiu 1y kin c1 dông dInh kern 

Phucrng an nay. 

Trân trcng kinh trInh./. 

Noi nhan:  
- Nhw KInh gui;  
- BKS (de b/c); 
- Lwu VP.HDQT. 
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