
VTPBank CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc 

S: 58/2020/TPB.HDQT Ha Nói, ngày 19 tháng 08 nám 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TII CUA 
UY BAN CH1NG KHOAN NHA NU'OC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gcri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nuâc 

- Sâ Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

- Ten th chiirc: Ngan hang Thiiong mai  C phn Tiên Phong 

Ma chiirng khoán: TPB 

Dja chi trii sâ chInh: TOa nhà TPBank, S 57, Ph L Thuông Kit, Phtthng TrAn thing Do, 

Qun Hoàn Kim, Ha NOi 

- Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Ngui th?c hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chrc vii: PhO Chü tjch Hi dng Quán trj 

Loai thông tin cong b: LI djnh kS'  I b1t thuäng LI 24h [1 theo yêu câu 

Nôi dung thông tin cong bô: Nghi quy& cüa Hi dng Quãn trj s 51/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 18/08/2020 thông qua các ni dung nhm trin khai PhtrcTng an tang Vn diu l nam 2020 

cüa TPBank. 

Thông tin nay dà duçc cOng b trên trang thông tin din tr cüa Ngan hang vào ngày 19/08/2020 

ti du0ng dan: https ://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong 

Tôi cam kt các thông tin cong b trén day là dung sr th.t và hoàn toàn chju trách nhim truâc 

pháp lut v ni dung các thông tin dä cong b./. 

Tài lieu dInh kern: 
- Nghj quyt HDQTs 51/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 18/0 8/2 020 

Noi nhân: 
- Nhtx KInh gi'ri; 
- Urn VP. HDQT. 
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TPBank CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tiy do - Hnh phüc 

S: /2020/NQ-TPB.HDQT Ha Ni, ngày 2 1 thông nãm 2020 

NGH! QUYET 

HOI BONG QUAN Tifi NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can th. 

Luqt ác t chác tin dyng so' 47/2010/QHJ2; Luat  tha di, b sung ni5t sO' dku cia Luat 

Các t3 chzc tin dyng sO' 17/201 7/QH14 và các van bàn hzthng dcn thi hành, 

- Lut Doanh nghip s668/2014/QH13 và các van bàn hzthng dcn thi hành; 

- Luát Chthi khoán so' 70/2006/QH11, Lu4t  sza di, b sung mt sO' diu cia Luat  C'ht'ng 

khoàn so' 62/2010/QHJ2 và các vOn bàn hu'áng dcn thi hành, 

Nghj dinh so' 58/2012/ND-CF ngày 2 0/0 7/2012 cia ChInh phü guy djnh chi tiê't và hu'áng 

dcn thi hành n5t sO' diu cia Lu2t C'h&ng khoán và Luç2t sz'ca dcii, b sung m5t so' diu cia 

LuçU Chz'ng khoán và các vOn bàn tha di, bd sung, 

Thông tu' so' 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 càa B5 Tài chinh htráng dcn vic chào bàn 

chthig khoàn ra cOng chtng, chào bàn cphiê'u d hoán dó'i, phàt hành them cO'phiê'u, mua 

igi cphiê'u, bàn cphiê'u qu9; 

Dku l càa NgOn hang Thu'cing mii C8phcn Tiên Phong ("TPBank'), 

Nghj quyé't Di Iii dng c dOng so' 02/2020/NQ-TPB.DHDC'D ngày 1 7/08/2020, 

- Quy chê'sO' 06/2019/QC-TPB.HDQTngay 28/02/2019 càa Hi dáng Quàn trf ve t chi"c và 

hoit d7ng càa Hi ddng Quán trj; 

- Biên bàn 14 kie'n Hi dng Quàn trj bang vOn bàn so' /f/2020/BB-TPB.HDQT ngày 

4/08/2020. 

QUYET NGH!: 

Diu 1: Thông qua vic trin khai Phuong an thng Vn diu l näm 2020 ciXa TPBank, dij kin 

tang ti'r miXc 8.565.892.060.000 dng len miXc 10.716.751.300.000 dng (tang them 

2.150.859.240.000 dng) thông qua các phuong an nhu sau: 

Phirang an 1: Phát hành them 181 .115.924 c phiu, tuang iXng giá trj phát hành theo mnh 

giá là 1.811.159.240.000 dng 

Phirnng an 2: Phát hành 33.970.000 ci phiu theo chuong trInh 1ira chn cho nguii lao 

dng trong TPBank, tuong iXng giá trj phát hânh theo mnh giã là 339.700.000.000 dng 

(Phwoiig an chi tié't ãYnh kern Nghj quyê't nay). 

Diu 2: Thông qua ni dung Quy ch phát hãnh c phiu theo chuong trinh 1ia ch9n cho nguèi 

lao dông trong cong ty (ESOP) narn 2020 cña TPBank (Quy chê'phát hành c phiê'u chi tiit 

dInh kern Ngh/ quyê't nay). 
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Diêu 3:  Thông qua danE sách chi tit ngithi lao dng duçic tham gia chixang trinh theo tiêu chI, 

nguyen tc phân b c phiu quy dlnh tai Quy ch phát hành c phiu nêu tai  Diu 2 Nghj quyt 

nay (Danh sách chi tiê't dinh kern Ngh/ quye't nay). 

Diêu 4: Giao và Uy quyn cho Chü tjch Hi dbng Quãn trj thrc hin các ni dung chi tit cüa 

Phircing an cia duçic thông qua, k kt các van ban có lien quan, thirc hin các thu tçtc cAn thit 

ct trmnh xin chip thun cüa cac co quan Nba rnrâc có thAm quyn và xi'r l các vn d phát sinh 

có lien quan 1 hoàn thành Phuo'ng an tang Vn diu l näm 2020, dam bão phü hçip vói quy 

dnh càa pháp 1ut va quy djnh ni bO cüa TPBank. 

Diu 5: Nghj quyt nay có hiu l%rc k t1r ngày k. Hi ding Quan trj, Ban Kim soát, Ban Di&u 

hành va các dcm vj, Ca nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay.!. 

No'inhân: 
- Nhu Diéu 5 (dé tlh); 
- BKS (d b/c); 
- L.ru: VP.HDQT. 
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