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

S:A5i/2018/TPB.HDQT Ha Ni, ngày 05 tháng 11 nãm 2018 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TII'J' CUA 
UY BAN CH1NG KIIOAN NHA NIJOC VA SGDCK TP.HCM 

KInh gri: - TiJy ban Chtrng khoán Nhà nuó'c 

- S& Giao djch Chüng khoán TP. HCM 

Ten to chirc: Ngan hang Thuong mi Co phân Tiên Phong 
Ma chirng khoán: TPB 

Da chi trç sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Ph L Thuing Kiit, Phung Trn Flung Do, 
Quan Hoàn Kim, Ha Ni 
Diên thoai: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 
- Ngui thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chi'rc vii: Phó Chü tjch Hi ding Quãn trj 
Loi thông tin cong b: djnh kS' bt thu'ng 24h theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong bi: Be, sung ni dung hot dng vào Giy phép thành l.p và hoat  dng 
cüa Ngân hang Thucmg mai  C phn Tiên Phong (TPBank). 

Ngày 05/11/20 18, TPBank da nhn duc Quyt djnh s 2155/QD-NHNN cia Ngan hang Nba nrnc 

(NHNN) ngày 01/11/2018 v& vic be, sung ni dung hoat  dng vào Giy phép thành 1p và hoat 

ctng cña TPBank. Theo do, NHINN chip thun be, sung ni dung Dim d Khoãn 2 Diu 3 Giy 

phép thành 1p và hot dng s 123/GP-NHNN ngày 05/05/2008 cüa Thng de,c NI-INN cp cho 

TPBank nOi  dung hot dng sau: '9Eu tu' hçp dng tirong lai trái phiu ChInh phil theo quy 
dnh cüa pháp 1ut và cüa Ngân hang Nhà nu'óc Vit Nam". 

Thông tin nay da duçc cOng be, trên trang thông tin din t1r ciia Ngan hang vào ngày 05/11/20 18 tai 
duôrig dan: https ://tpb.vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong 

Tôi cam kt các thông tin cOng be, trên day ia dung sir th.t va hoàn toàn chju trách nhim truic pháp 
1u.t v ni dung các thông tin da cOng b./.i{ 

Tài lieu a'inh kè,n: 
- Quyêt djnh so 2155/QD-NHNNngy_Q-1/11/2OI8 

cOa NgOn hang Nhà ntác,— 

No'! n/ian: 

- Nhu Kinh gl'ri; 
- Liru VP. HDQT. 



NGAN iANG TMCP TIN PIIONG 

CONG vkN DEN 
s A5i  

Ngày.Qtháng/lk 

NGAN HANG NHA NU0C CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S:c7557QD-NHNN Ha N5i, ngày I tháng,,/1' nãm 2018 

QUYET D!NH 
Ye vic b sung ni dung hot dng vào Giy phép thành 1p và hot dông cüa 

Ngân hang thirong mi c phân Tiên Phong 

THÔNG DOC NGAN HANG NBA NIYOC 

Can cir Lut Ngân hang Nhà nithc Vit Nam; 

Can cr Luât Các t chtrc tin ditng; 

Can cr Nghj djnh s 16/20171ND-CP ngày 17/02/2017 cüa Chinh phü 
quy dnh chrc näng, thim vi1, quyên han  và CG câu to chñc cüa Ngân hang 
Nhà nuàc Vit Nam; 

Can cü Thông tu s 40/20 1 1/TT-NHNN ngày 15/12/2011 cüa Ngân 
hang Nhâ rnthc quy djnh ye vic cap Giây phép và to chüc, hot dng cña ngân 
hang thucing mai,  chi nhánh ngân hang nithc ngoài, van phông di din cüa to 
chüc tin ding nithc ngoài, tO chüc nithc ngoài kbác Co hot dng ngân hang tai 
Vit Nam (dirc süa dOi, ho sung mOt  sO diêu tai  Thông tu so 17/201 7/TT-
NHNN ngày 20/11/2017); 

Xét d nghj cüa Ngân hang thi.rung mai  c phn TiOn Phong tai  van bàn 
so 29/2018/TT-TPB.HDQT ngày 11/09/2018 và ho s kern theo ye vic cap bô 
sung hoat dng "Dâu tu hçip dông tuang lai trái phiêu chInh phü" vào Giây 
phép thành 1p và hoat dng; 

Theo d ngh cüa Chánh Thanh tra, giám sat ngân hang, 

QUYET DINII: 

Diu 1. B sung nOi  dung Dim d Khoãn 2 Diu 3 Giy phép thành 1p 
va hoat dng sO 123/GP-NHNN ngày 05/5/2008 cüa Thông dOc Ngân hang 
Nhà nuâc cap cho Ngân hang thuong mai  cO phân Tiên phong ni dung hot 
dng sau: 

"Du tu hcp d6ng llxcTng lai trái phiu Chinh phü theo quy djnh cüa pháp 
1ut và cüa Ngân hang Nba nuâc Vit Nam". 

Diêu 2. Ngân hang thuong mai  c phnTiên Phong có trách nhim thirc 
hin các thu tiic theo quy djnh tti Khoàn 3 Diêu 18b Thông tu so 40/2011/TT-
NHNN ngày 15/12/2011 ciXa Thông dôc Ngân hang Nhà nithc quy dnh ye vic 
cap Giây phép và tO chirc, boat dng cüa ngân hang thrnmg mai,  chi nhánh 
ngân hang nithc ngoài, van phOng dai  din ciXa to chirc tin ditng nithc ngoài, to 
chirc nuâc ngoài khác có boat dng ngân hang tai  Vit Narn (dugc süa dôi, ho 
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sung b&i Thông tr s 17/TT-NHNI\T ngày 20/11/20 17) d6i vâi ni dung hoat 
dng dugc bô sung tai  Diêu 1 Quyet djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tr ngày k và là b phn 
không tách thi cüa Giây phép thành ltp và hot dng so 123/GP-NIF{NN ngày 
05/5/2008 cüa Thông doe Ngân hang Nhà nithc cap cho Ngân hang thuong 
mai cô phân Tiên phong. 

Diu 4. Chánh Van phông, Chánh Thanh tra, giám sat ngân hang, Thu 
tnr&ng các don v Co lien quan thuc Ngân hang Nhà rnxc Vit Nam, Chu tjch 
va các thành viên Hi dông quân trj, TnrO'ng Ban và các thành viên Ban kiêm 
soát, Tong giám doe Ngân hang thirnng mi cô phân Tiên Phong chju trách 
nhim thi hành Quyet djnh này./.J,> . 

Noinhin: 
-NhuDiêu4; 
- BLD NIHNN (dê b/c); 
- TTGSNH9 (dé p/h); 
- Luu: VP, TTGSNH6 (3). 

KT. THÔNG DOC 
PHO THÔNG DOC 
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