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S: /202O/TPB.fIDQT Ha Nôi, ngày 04 tháng 12 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TU CUA 

UY BAN CHING KHOAN NHA NU'OC VA SGDCK TP.HCM 

KInh g1ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuâc 

- Sâ Giao djch Chtrng khoán TP. HCM 

Ten t chrc: Ngan hang Thircng mi C phAn Tiên Phong 

Ma chtrng khoán: TPI3 

Dia chi tru so chInh: TOa nba TPBank, S 57, Ph L' Thu&ng Kit, Phu&ng Trn Hung Dto, 

Quân Hoàn Kim, Ha Ni 

Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Nguôi thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

ChIxc vv:  Phó Chü tjch Hi dng Quàn tn 

Loai thông tin cong b: Li djnh kS'  L1 bt thu&ng 024h Dtheo yêu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quyt cUa Hi dng Quãn trj s 85/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 04/12/2020 v vic Thông qua kt qua phát hành cô phiu d trâ c tüc, phát hành c phiu 

d tang vn c phAn tr ngun vn chü sO hüu và phát hành c phiu theo chtro'ng trInh 1ra ch9n 

cho ngi.rOi lao dng trong cOng ty. 

Thông tin nay dâ duçc cong b6 trên trang thông tin din ti:r cUa Ngân hang vào ngày 04/12/2020 

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

Tôi cam k& cac thông tin Cong b trên dày là dung sir that  và hoàn toàn chju trách nhim trirOc 

pháp lut v nti dung các thông tin dà cong b./. 

Tài lieu dInh kern: 
- Nghj quy! HDQTs 

ngày 04/12/2020 
85/2020/NQ-TPB.HDQT 
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VTPBank CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dôc 1p - Tr do - Hnh phác 

S6: U/2020/NQ-TPB.HDQT Ha N5i, ngày Vfrháng,'7'2am  2020 

NGH QUYET 
V/v Thông qua klz quthphát hânh cphilu öé trá cd 1zc, 

phthi hành c.philu dl tang vn cS phn tfr ngun vn chá s& hizu 

va phál hành cd philu theo chzto'ng trInh urn chon cho ngzthi lao dóng trong cong ty 

HOI DONC QUAN TRI NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cii-: 
Luái Các i chtc tin dung sl 47/2010/QHI2: Lual  sith ddi, bd sung m. sO dilu cza Lu4t 
Các t chic tin ding s 17/201 7/QHJ4 và các van ban hiding dcin thi hành; 
Lu4i Doanh nghiêp s 68/2014/QHJ3 và các vOn ban hitOl2g dn ihi hành, 
Luát Chthig khoán s 70/2006/QHIJ; Luát sza ddi, b sung môt so diêu cña LuOl Chtng 
khoán só 62/20]0/QHI2 và các vOn ban hiding dOn thi hành; 
Nghi dznh s 58/2012/ND-CF ngày 20/07/2012 cza C'hInh phz quy d/nh chi tilt và huóig 
dJn thi hành môt s dilu cza Lu4t Chthig khoán và Luát tha dOi, bO sung môt s dilu cüa 
Luát Chzng khoán và cthc vOn ban tha dái, bd sung, 
Thông lit s 162/2015/17'-BTC ngày 26/10/2015 cia Bô Tài chInh hiráng dcin viéc chào 
ban ch&ng khoán ra cOng ching, chào ban cd philu dl hoán dli, phOt hành them cl 
philu, mua bE cd philu, ban cd philu qu9, 
Dilu l cza Ngan hang Thu-crng mai Cophln Tiên Phong ('TPBank"); 
Quy chl sl 06/20]9/QC-TPB.HDQT ngày 28/02/2019 cza H5i dIng Quán lrj vl II chzc 
và hoat dông  cia Hç5i dong Quán tn; 
Nghj quylr Dai hoE dIng cd dOng sl 03/2020/NQ-TPB.DHDcD ngOy 20/10/2020; 
Nghj quyll Hôi dIng Quán In sI 72/2020/NQ-TFB.HDQT ngày 26/10/2020; 
Cong vOn sl 8029/NHNN-77'GSNH ngày 05/11/2020 cza NgOn hang Nhà nzthc Vie! Nam 
VI viêc tang yIn dilu lê cza TPB; 
Cong vOn sl 681 7/UBcK-QLCB ngày 16/11/2020 cza Uy ban Ching khoán Nhà nzthc vl 
vic phát hành them cl phié'u cia TPB, 
Danh sách llng hcrp ngzthi sà hthi ch&ng khoán thtc quyln nhn cl ttc blng cl philu va 
cl philu phái hành do thtc hin tang yIn tfr nguln yIn chz sá hzru tgi ngày dOng culi 
cling 01/12/2020; 
KIt qua thrc II n5p liln mua cl philu cza ngu-ài lao dOng cO ten men danh sách dã dztcrc 
phê duyêi, 
Ta trInh Hôi dIng Quán in sIt2/202011'tr-TPB.HDQTngaycr/12/2020, 

QUYET NGH!: 

Diêu 1. Thông qua kt qua phát hành cô phiu dE trã c t1rc tr Jçri nhuri dé Ii sau khi dâ Inch 

1p các qu theo quy dnh (tü nãm 2019 tr& ye 1ruOc), phát hành cô phiêu dê tang vn c phAn 

tr nguôn von chU sâ h&u (Qu dr trU bô sung v6n diêu ) vã phát hành Co phiu theo chrng 



trInh lua chon cho ngi.r?i lao dng trong Cong ty näm 2020 cüa TPBank dé tang vn diu 1 

nàm 2020 nhi.r sau: 

- Tng s CO phiu dã phát hành: 215.082.516 cô phiu 

- lông giá tn dã phát hành theo mnh giá: 2.150.825.160.000 c1ng 

Diêu 2. Thông qua vic thay dôi ni dung "Von diêu l" trên Giây phép thành 1p  và hoat 

dng cüa TPBank, Giy chirng nhn dang k doanh nghiêp và Sra di Khoán I Diu 11 — 

V,n diu lé ta Diu lé hiên hành cüa TPBank. 

- 

- 

- 

Diêu 3. Thông qua vic dang k b sung tai Trung tam Lmi k' Chimg khoán Vit Nam và 

niêm yt b6 sung tai  Sà Giao djch Chtng khoán Thành ph H Chi MinE theo quy dnh cüa 

pháp 1ut. 

- S hiçmg cô phiu däng k và niêm yt bô sung: 215.082.516 cô phiu 

- Thôi gian thrc hin dir kiEn: tháng 12/2020 

Diu 4. Giao và Cy quyn cho Chü tch Hi dông Quàx tn k' kt CaC van ban có lien quan, 

tin hành CáC thu mc cAn thiEt dé trinh cac co quan quãn I Nba rnrOc CO thãm quyn xem xét 

chap thun Va X l' các vAn d phát sinh cO lien quan khác, dam bào phi hcip vài quy dinh 

cua pháp 1ut và quy dnh nôi bô cua lPBank. 

. - . S S S S 

Dieu  . Ngh quyet nay co hiçu hrc ke tir ngay ky. Hçi dong Quan tr, Ban Kiem soat, Ban 

Diéu hành va cac dcm v, Ca nhãn cO lien quan chju trách nhim thi hành Ngh quyEt nay.!. 

Vn di&u 1 Cu: 8.565.892.060.000 dông 

Vn diu 1 tang them: 2.150.825.160.000 dng 

Vn diu lé mài: 10.716.717.220.000 dông 

Noinhân: 
- Nh,i Diêu 3 (áé tJh); 
- BKS (dé b/c); 
- Lru: VP.HDQT 
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