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NGH! QUYET HQI BONG QUAN TR 

S: 49L /20211NQ-HDQT 

(V/v: Phát hành cphie'u trá c tzic và tang vô'n tii' ngun vó'n chü so' hihi) 

Can cir Luât Doanh nghiêp s 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các van bàn huthig dan thi 

hành; 

Can cir Lut các T chüc tin dung s 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các van bàn sira 

di, b sung, hixo'ng dn thi hành; 

Can cir Lut chüng khoán s 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các van bàn huó'ng dn thi 

hành; 

Can dr Diu l Ngân hang Thiwng mai  C phn Via Nam Thjnh V.rcing (VPBank); 

Can cr nghi quy& Dai hôi dng c dông s 02/2021iNQ-DHDCD-VPBank ngày 28/07/202 1 

cüa Ngân hang Thumg mai  C phn Via Nam Thjnh Vucng (VPBank); 

Can c'á Cong van s 6622/NHNN-TTGSNH ngày 16/9/202 1 v vic tang von diêu 1 cüa 

VPBank; 

Can ctr ti trinh Chü tjch HDQT VPBank và kin th6ng nht cüa các thãnh viên HDQT. 

HOI BONG QUAN TR! NGAN HANG THUNG MI CO PHAN 

VI]T NAM TH!NH VU'qNG QUYET NGHI: 

Biu 1. Can cu üy quyn cüa Bi hi dông c dông va chp thun cüa Ngân hang Nhà ntro'c ye 

vic tang vin diu 1 cua VPBank, Hi dng quãn trj quyt djnh diu chinh ni dung Nghj 

quyt HBQT s 184/20211NQ-HBQT ngIy 08/09/2021 v vic trin khai phirong an phát hành 

c phiu d trã c tfrc va phát hành c phiu d tang vn c phn tir ngun vn chü so' hü'u, ci 

th nhtr sau: 
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Ni dung tru*c khi diu chinh Ni dung sau khi diu chinh 

7. S hrçrng c phiu dir kin phát hành: 

1.975.798.692 c phiu 

+ S 1ung c phiu dir kin phát hành trá c 

trc: 1.534.948.609 c phiu 

+ S luçing c phiu d'r kin phát hành ti 

ngun vn chü s hüu: 440.850.083 ci 

phik 

7. S hrçrng c phiu dij kin phát hành: 

1.975.749.297 c phiu 

+ S h.rcmg c phiu d1r kin phát hành trã c 

tirc: 1.534.948.609 c phiu 

+ S hicing cè phiu di,r kin phát hành tü 

8. Tng giá tr! phát hành theo mnh giá: 

19.757.986.920.000 ding 

+ T 1 phát hành trã c trc bng c phiu: 

15.349.486.090.000 c1ng 

+ T' 1 phát hành c phiu tii nguèn vn chü 

s hth.i: 4.408.500.830.000 ding 

8. Tng giá tr! phát hành theo mnh giá: 

19.757.492.970.000 dng 

+ T 1 phát hành trã c tirc b.ng c phiu: 

15.349.486.090.000 dng 

+ T I phát hành c phiu tir ngun vn chü 

s hfl'u: 4.408.006.880.000 dng 

9. T 1 phát hành (s hrçrng c phn diy kin 

phát hành/s c phiu dang hru hành) 

80%, trong do: 

+ T' 1 phãt hành trã c tirc bng c phiu: 

62,15% 

+ T lê phãt hành c phiu tr ngun vn chü 

shüu: 17,85% 

9. T 1 phát hành (s6 ltrçrng c phân dr kin 

phát hành/s6 c phiu dang lwu hành) 

80%, trong dO: 

+ T 1 phát hành trä c tirc bng ci phiu: 

62,15% 

+ T 1 phát hành c phiu tir ngun vn chü 

sâhthi: 17,848% 

10. T 1 thirc hin quyn: 

+ T 1 phát hãnh trã c tire bang c phiu: 

62,15%. Theo ctó, c dông sihthi 10.000 

c phiu ph thông dirge hithng quyn s 

dirge rthn them 6.215 e phiu mâi. 

+ T 1 phát hãnh c phiu tir ngun vé,n chü 

shüu: 17,85%. Theo do, e dông sàhthi 

10.000 c phik ph thông dirge hix&ng 

quyn sê dirge nhn them 1.785 c phiu 

mài. 

10. T 1 thc hin quyn: 

+ T 1 phát hành trã e tire bang e phiu: 

62,15%. Theo do, c dông sihftu 100.000 

e phiu ph thông thrçc hi.râng quyn së 

dirge nhn them 62.150 c phiu mOi. 

+ T 1 phát hànli c phiu tü ngun vn ehü 

sâhüu: 17,848%. Theo do, c dông sâhttu 

100.000 c phiu ph thông dirge hiiOng 

quyn sê dirge nhn them 17.848 e phiu 

mOi. 

11. Ngun von: 

Ngun vn phát hành tr ngun Lgi nhun 

chua phân phi, Qu53 du tu phát trin va 

Qu dir trtt b sung vn diu 1 trên Báo 

cáo tài chInh kim toán näm 2020 và Báo 

11. Ngun vn: 

Ngun vn phát hành tir ngun Lgi nhun 

chi.ra phân phi, Qu9 dau tu phát triên và 

Qu5 dr trtt bt sung vn diu 1 cüa VPBank 

và các cong ty con tIch lüy dn 3 1/12/2020 

O23 

NGAN 

ONG MA 

VITI 

H!NH 

2 



cáo tài chInh kim toán kt thüc ngày 

31/07/2021 vài tng giá trj là 

19.757.986.920.000 dng, dir kin nhii sau: 

+ Ngun Lçi nhun chua phãn phi: 

15.349.819.554.880 dng; 

+ Ngun Qu5 dAu tu phát trin: 

3.600.000.000.000 dng; 

+ Ngun Qu5 dir trU b sung vn diu 1: 

808.167.365.120 dng 

can ci.'r trén Báo cáo tài chinh kim ton 

VPBank nAm 2020 và vic diu chuyn 

ngun can cir theo Báo cáo tài chInh kim 

toán kt thüc ngày 3 1/07/2021 vài tng giá 

tij là 19.757.492.970.000 dng, trong do: 

+ Ngun Li nhun chiza phân phi: 

15.349.486.090.000 dng d phát hành trá 

c t1rc bng ci phiu 

+ Ngun Qu5 du tu phát trin 

3.600.000.000.000 dng vàNgun Qu5 dij 

trcr b sung vn diu 1 808.006.880.000 

dng d phát hành c phiu tr ngun vn 

chIt sO' hu'u 

12. Phiro'ng an xu' 1 c6 phn lë, c phiu lé: 

S lucmg c phiu phát hnh theo t 1 phãn 

phti quyn di vO'i tlmg c dông dugc tInh theo 

s nguyen, phn thp phân (nu phát sinh tlr vic 

chia c tlrc và/hoc phát hành c phiu d ta.ng 

vn tlr ngun vn chIt sO' hliui) së không dirgc 

lam trOn thành 01 c phiu. Toàn bô s c phiu 

lé thp phãn (nu co) phát sinh së bj hIty bO, 

không duçc phát hành. 

Vi dxi: Ti ngày däng k cui cling thrc hin 

quyn nhn c tItc näm 2020, C dong Nguyn 

Van A sO' hru 1.000 cô phieu, so quyên di.içc 

huO'ng là 1.000, ttxo'ng duong vài (1) so cô phieu 

trã c tIre duoc nhn là 1.000 x 62,15% 621,5 

c phiu và (2) s c phiu dixçrc nhn tlr vic 

phát hành c phiu d tang vn tlr ngun vn 

chIt sO' htiu là 1.000x 17,85%= 178,5 côphiu. 

Theo nguyen tc nêu trên, sau khi lam trôn (1) 

s ci phiu trã c tIre ma c dông Nguyn Van 

A duçrc nhn là 621 c phiu, 0,5 c phiu lê bt 

hIty bO và (2) s c phiu duçic nhn tlr vic phát 

hãnh c phiu d tang vn tlr ngun vn chIt sO' 

hUu là 178 c phiu, 0,5 c phiu lé bj hIty bô. 

12. Phiro'ng an xir 1 c phn lé, c phiu lé: 

S hrçrng c phiu phát hanh theo t 1 phãn phi 

quyn di vO'i tlrng c dông diiçc tinh theo s 

nguyen, ph.n thp phân (nk phát sinh tlr vic 

chia c tIre vàJhoc phát hành c phiu d tang 

vn tlr ngun vn chIt sO' hItu) së không duçic lam 

trOn thành 01 c phiu. Toàn bô s c phiu lé 

thp phan (nu có) phát sinh se bi hIty bO, không 

duçc phát hành. 

VI dii: Tai  ngày dang k cui cling thirc hin 

quyn nhn c tlrc näm 2020, C dông Nguyn 

Van A sO' hl'ru 1.000 cô phieu, so quyên dixçic 

h.rO'ng là 1.000, Prong throng vài (1) s c phik 

trã c tIre dixoc nhân là 1.000 x 62,15% = 621,5 

c phiu và (2) s6 c phiu dirge nhn tt'r vic 

phát hành c phik d tang v6n tIr ngun vn chIt 

sO' hft'u là 1.000 x 17,848% = 178,48 c phiu. 

Theo nguyen tâc nêu trên, sau khi lam trOn (1) s 

c phiu trã c t'Crc ma c dông Nguyn van A 

dirge nhn là 621 c phiu, 0,5 e phiu lé bj hIty 

bO và (2) s c phik duçrc nh9.n tlr vic phát hành 

c phiu d tang vein tlr ngun vein chIt sO' hftu là 

178 cei phiu, 0,48 cei phiu lé bj hIty bO. 

Các ni dung khác cIta Nghj quyt HDQT sei 184/2021 /NQ-HDQT không thay deii. 
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Noi n/ian: 

- Diu 2 (d t/h) 

- HDQT, BKS (d b/c) 

- Liru: VP HDQT 

CHU T!CH  HOI BONG QUAN TRJ 

NGAN 
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NG 

Diu 2: Nghj quyt nay cO hiu 1irc k tü ngày ks'. Các Ca nhãn và dcxn vj có lien quan ciia VPBank 

chiu trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 
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