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TỜ TRÌNH 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014 

V/v thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam vào Sacombank 

 

Thực hiện chủ trương của Chính phủ và NHNN về tái cấu trúc hệ thống các ngân hàng thương mại nhằm lành 

mạnh hoá hoạt động ngân hàng và tạo thêm nguồn lực trong giai đoạn phát triển mới của nền kinh tế; cũng như 

khắc phục những yếu kém, tồn tại trong thời gian qua để từ đó nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, song 

song hoàn thiện công tác quản trị ngân hàng dần phù hợp với các thông lệ và chuẩn mực quốc tế. 

Với mong muốn tạo thêm lợi thế cạnh tranh, nâng cao hơn nữa quy mô hoạt động, khai thác tối đa tiềm năng thị 

trường, tối ưu hóa mọi nguồn vốn, kiên định với mục tiêu trở thành “Ngân hàng bán lẻ hiện đại và đa năng hàng 

đầu trong khu vực” và để tạo điều kiện cho Sacombank có thêm nguồn lực đáp ứng nhu cầu tiếp tục phát triển 

trong thời gian tới, góp phần vào sự phát triển cộng đồng và xã hội. Do vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội 

chấp thuận: 

- Thuận chủ trương sáp nhập Ngân hàng TMCP Phương Nam (Southern Bank) vào Ngân hàng TMCP Sài Gòn 

Thương Tín (Sacombank) và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai nghiên cứu xây dựng đề án khả thi và 

thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép các Cơ quan chức năng, cũng như quyết định các vấn đề liên 

quan đến việc sáp nhập này. Sau khi Đề án sáp nhập được các cơ quan chức năng chấp thuận nguyên tắc, 

Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định. 

- Thời gian thực hiện: trong năm 2014. 

 

Trân trọng kính trình Đại hội. 
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