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VTPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc Ip - Tu do - Hanh phüc 

S: J/2020/TPB.HDQT Ha Ni, ngày 30 tháng 11 nám 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TIJ' CUA 

UY BAN CHUNG KHOAN NRA rnfóc vA SGDCK TP.HCM 

KInh gui: - Uy ban Chrng khoán Nhà nuàc 
- Sâ Giao djch Chung khoán TP. HCM 

- Ten th chrc: Ngân hang Thtrang mi C phn Tiên Phong 

- MA chüng khoán: TPB 
- DIa chi tril sv chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph6 L Thtthng Kit, Phtring IrAn Hung Do, 

Qun Hoàn Kim, Ha Ni 
- Din tho?i: 024. 37688998 
- Fax: 024. 37688979 

- Ngu&i th%rc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chrc vi: Phó Chü tjch HOi  ding Quãn trj 

Loai thông tin cong b6: U djnh kS'  f bAt thuing U24h 0 theo yêu cAn 

Ni dung thông tin cong b6: Nghj quy& cüa Hi d6ng Quán trj s 81/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 30/11/2020 v vic xCr 1 c phiu ESOP không phan ph& h&. 

Thông tin nay dA duçic cong b6 trên trang thông tin din tr cüa Ngân hang vào ngAy 30/11/2020 

tai ththng dAn: https://tpb.vrilnha-dau-tulthong-bao-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cong b trén day là dung sr that và hoàn toàn chlu trách nhim tn.rOc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin d cong b./. 

Tài lieu dinh kern: 
- Nghj quyll HDQT s 81/2 02 0/NQ-TPB.HDQT 

ngày 3 0/11/2020 

Noi nhân: 
- Nhtr KInh gCri; 
- Luu VP. HDQT. 



t- TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phác 

S: M /20201NQ-TPB.HDQT Ha N5i, ngay30thang,-/4' nãm 2020 

NGH QUYET 
V/v: Xz't lj cphié'u ESOP khóngphán phli hIt 

HQI BONG QUAN TR! NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can cz.. 

- Lu4t  Các t6 chitc tin dung so' 47/2010/QHJ2; Luát tha dói, bO sung mt so' diu cta Luat 

COc t ch&c tin ding so' 17/201 7/QHJ4 và các van ban hithng dn thi hành; 

- Lut Doanh nghip sO' 68/2014/QHI3 và các van ban hzthng dn thi hành, 

Luát Chthig khoán sO' 70/2006/QHIJ, Luát tha dO'i, bO' sung mót sO' diu cia Luát Ch&ng 

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

Nghf dinh sO' 58/2012/ND-CF ngày 20/07/2012 cza ChInh phi quy dfnh chi tjlt và hzthng 

dan thi hành mq1 sO' diu cia Luat  Chi-ng khoán và Luat  sz-a dói, hO' sung mç5t so' diu cza 

Luát Ch&ng khoán và các vOn ban tha dOi, bo' sung; 

Thông t14 so' 162/2015/Fl -BTC ngày 2 6/10/2015 cia B5 Tài chInh htthng dn viêc chào ban 

ching khoán ra cOng ching, chào ban co' phiê'u dl hoán dO'i, phát hành them cO'phie'u, mua 

lai co' philu, ban co' phiê'u quy; 

Dilu lç cza NgOn hang Thztcrng mai CO'phO'n Tiên Phong ("TPBank'); 

Quy chl so' 06/2019/QC-TPB.HDQTngày 28/02/2019 cüa Hi dông Quán tn ve to' chic và 

hoar d3ng cza Hói dO'ng QuOn ti-f; 
Nghf quyê't Dai h5i dO'ng co' dOng so' 03/2020/NQ-TPB.DHDCD ngày 20/10/2020, 

- Nghf quylt H5i dO'ng Quán ti-f so' 72/2020/NQ-TPB.HDQT ngày 26/10/2020, 

Cong vOn sO' 8029/NHNN-TI'GSNH ngày 05/11/2020 cza Ngán hang Nhà nu-óc Vit Nam 

v viêc tang vO'n diu lë cia TPB, 

Cong vOn sO' 681 7/UBcK-QLcB ngày 16/11/2020 ctha (J1y ban Ch&ng khoOn Nhà nzzóc vl 

viêc phát hành them cO' phiê'u cza TPB; 

Quy chl phát hành co' phiê'u theo chu'o'ng trInh lta chQn cho ngithi lao dóng trong cOng ty 

(ESOP) nOm 2020 cia TPBank; 

Thông báo cza TPBankyêu cO'u ngzthi lao dóng thtc hin dang kj và np tien mua cO'philu; 

KIt qua thitc té' dang ki5 và nóp tin mua co' phié'u cia ngithi lao dóng cO ten trên danh sách 

dâ diicxc phé duyêt; 

QUVET NGHI: 

Diu 1: Thông qua kt qua phát hành cô phiu ESOP 2020 cho ngtrOi lao dng sau khi ht hn 

dang k mua. 



Tinh tài thii diem 14h ngày 30/11/2020 là h?n  cui cüng dang k' vâ np tin inua c phiu 

ESOP phát hành cho ngr?ñ lao dng näm 2020, kt qua thi,rc t nirn sau: 

S hzçmg c phiu dr kin phát hành: 33.970.000 c phiu 

Sé lirong c phiu ng.ri lao dng dâ dang k vâ np tin mua: 33.264.600 c phiu 

S6 li.rçing cô phiu ngir?i lao dng không mua bet: 705.400 cô phiu 

Diêu 2: Thông qua vic xr l s lrçing c phiu không phân phi hit. 

Sê lucmg c phiu do ngiii lao dng không rnua ht së dixcic phân phi cho nhüng ngtx&i lao 

dng khác dáp üng các tiêu chI tai  Quy ch phát hành c pbiu theo chuang trmnh lira ch9n cho 

ngu&i lao dông trong cong ty (ESOP) nàm 2020 cüa TPBank, chi tit nhir sau: 

- S li.rçmg c phiu thrçc phân phi lai:  705.400 c phiu 

- Thôi gian dang k 'a ntp tin mua c phiu: tr ngày 30/11/2020 dn ngày 0 1/12/2020 

- Danh sách ngui lao dng duçic phân phi c phiu: Danh sách dii kiê'n dInh kern Nghj 

quyêt nay. 

Các ni dung khác tuân thu quy djnh tai  Phixong an tang von diêu 1 nàm 2020 và Quy ch 

phát hành c phiu theo chtrcrng trinh lira chQn cho nguOi lao dng trong cong ty (ESOP) 

nàm 2020 cüa TPBank dã dircc phê duyt. 

Diu 3: Nghj Quyt nay có hiu lirc k tr ngày k. Hi dong Quan trj, Ban Kim soát, Ban 

Diu hành và càc dan v, cá nhân có lien quan chu trách nhim thi hành Nghj Quyt này./. 

NG 

mJG ' 

INi 
Ncinhân:  

- Nhu Diêu 3 (dé tlh); 
- BKS (d b/c); 
- Liru: VP.HDQT. 
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