
VTPBank CQNG HOA xA HOJ CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tu do - Hanh phuc 

S6:'36/20201FPB.HDQT Ha N5i, ngày 04 tháng /2 iiäm 2020 

CONG BO THÔNG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TU CUA 
UY BAN CHUNG KHOAN NRA NU'OC VA SGDCK TP.HCM 

KInh giri: - Uy ban Chüng khoán Nhà nurc 

- Sâ Giao djch Chrng khoán TP. HCM 

- Ten tó chüc: Ngân hang Thucing mi Co phn Tiên Phong 

- MA ching khoán: TPB 
- Da chi liii sâ chInh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph6 14 Thumg Kiit,  Phu&ng Trn Hung Do, 

Quãn Hoàn Kim, Ha Ni 
- Din thoi: 024. 37688998 
- Fax: 024. 37688979 

- Ngir&i thrc hin cong b6 thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chtrc vu: Phó Chü tch Hi dng Quân tn 
Loai thông tin cong b6: [J cljnh kS'  I bt thu&ng 0 24h El theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b: Báo cáo kt qua phát hãnh c phiu d trâ c6 tic, phát hành c 
phiu d tAng vn c phn tr ngun vn chX s& hfu và phát hành c phiu theo chuong tnmnh 1%ra 
chQn cho nguñ lao dng trong cong ty. 

Thông tin nay da duqc cong b6 trên trang thông tin din tr cüa Ngân hang vào ngày 04/12/2020 
ti d.thng dan: https://tpb.vnlnha-dau-tu/thong-bao-co-dong  

Tôi cam k& các thông tin cong b trén day là dung sir that và hoàn toàn chiu trách nhim truic 

pháp lut v ni dung các thông tin dA cOng b6./. 

I'OI nhân: 
-  NhLrKInhgl'ri; 
- Liru VP. HDQT. 

Thu diçn to chirc 
Nguii UQ CBTT 

'HU TICH HDQT 

? NGAN HANG 

. TH1!ONGMIC6PHA) 

TIEN PHON 

'1KM - 

£ 

E 

Lê Quang Tiên 



TPBank CONG HOA xA HOI CHU NGHIA VIIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hnh phüc 

S6: q72020/TPB.HDQT Ha Nói, ngày f1háng,f2 nãm 2020 

BAO CÁO KET QUA PHAT HANH CO PHIEU DE TRA CO TIYC, PHAT HANII CO 

PHIEU DE TANG VON CO PHAN T1 NGUON VON CHU S HOU 

VA PHAT HANH CO PHIEU THEO CHIIONG TRiNH L1A CHQN CHO 

NGU'OI LAO BONG TRONG CONG TY 

Kinh gui: - Uy ban Chtrng khoán Nhà nu*c 

- So' Giao dch Chirng khoán TP. HCM 

Ten t chirc phát hành: Ngân hang Thuang mi C phAn Tiên Phong 

Dia chi tru si chinh: Tôa nhã TPBank, S 57, Ph L Thrông Kit, Phu&ng TrAn Thing Dao, 

Quan Hoàn Kirn, Ha Ni 

Din thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

I. C phiu dir kiên phát hanh 

A. Phát hâ,zh cá p/liEu al Ira c 1ác 

1. Ten c phiu phát hành: C phiu Ngãn hang Thircing mai  C ph.n Tiên Phong 

2. Vn diu 1: 8.565.892.060.000 dong 

3. S6 lucrng c phiu luu hành (lrir&c th&i dimphá1 hành): 816.573.150 c phiu 

4. S h.rçing c phiu qu5 (trtthc thai dilmphái hành): 40.0 16.056 c phiu 

5. Lo.i c phiu: Ct phiu ph thông 

6. Machüngkhoán:TPB 

7. Mnh giá: 10.000 dng/c phiu 

8. S 1ucmg c phiu dr kin phát hành: 163.3 14.630 c phiu 

9. Mic dIch phát hành: Phát hãnh c phiu d trà ci tirc tü lçii nhun d 1i sau khi dã trIch lap 

các qu9 theo quy djnh (ti.'r nãm 2019 trô v tru'c) theo Phuong an tang vn di&u 1 näm 

2020 ca TPBank da duçrc Di hi dng c dong thông qua tai  Ngh quyt s 03/2020/NQ-

TPB.DHDCD ngày 20/10/2020 

10. Ngày cht danh sách cô dông d& phát barth c phiu dE trâ c tüc: 01/12/2020 

11. Ngày dang k' cui cüng: 0 1/12/2020 

12. Ngãy dir kin giao djch c phiu phát hành: tháng 12/2020 



B. Phát hành c6 phiéu ct tang v6n cphn tfr ngun v6n chü sO' hfru 

1. Ten cô phiu phát hãnh: Co phiu Ngân hang Thucmg mai CO phAn Tiên Phong 

2. Vn di&u 1: 8.565.892.060.000 dng 

3. S ltrçmg c phMu li.ru hành (trzthc thai dimphOt hành): 816.573.150 cô phiu 

4. S6 h.rcxng c phiu qu5 (trzthc thai diêmpháihành): 40.016.056 c phiu 

5. Loai c phiu C phiu ph6 thông 

6. Machmgkhoán:TPB 

7. Mênh giá.: 10.000 dng/c phiu 

8. S lucing cO phiEu dir kin phát hành: 17.801.294 c phiu 

9. Mpc dIch phát hành: Phát hành c phiu d tang v6n c ph.n tr ngun v6n chü sâ htru (Qu9 

dii tri b sung vn diu ìê) theo Phicmg an tang vn diêu lê näm 2020 cüa TPBank dâ thrçc 

Dai hi dng c dông thông qua tai Ngh quyt s 03/2020/NQ-TPB.DHDCD ngày 

20/10/2020 

10. Ngãy ch6t danh sách c dong dê phát hành cô phiu d& tang vn c phn tir ngun v6n 

ch sâ hü'u: 0 1/12/2020 

11. Ngày dang k cui cüng: 01/12/2020 

12. Ngày du' ki&n giao d!ch  C6 phiu phát hành: tháng 12/2020 

C. Pith: hành cd philu theo chwong frinh ly-a ch9n cho ngwai lao d3ng trong cOng ty 

1. Ten c6 phiu phát hành: C6 phiu Ngan hang Thticmg mai  C6 phn Tiên Phong 

2. V6n diu lé: 8.565.892.060.000 d6ng 

3. Loi cô phiu : Co phiu ph6 thông 

4. Ma ching khoán: TPB 

5. Mnh giá: 10.000 d6ng/c6 phiu 

6. S6 1uçig C6 phiu dir kin phát hành: 33.970.000 c6 phiu 

7. Mpc dIch phát hành: Phát hành c6 phiEu theo chuong trInh lra ch9n cho ngu'Oi lao dng 

trong cOng ty nãm 2020 cCia TPBank theo Phtrong an tang v6n diu lé nAm 2020 cüa 

TPBank cia thrçic Dai hôi d6ng c6 dong thông qua tai Nghj quy&t s6 03/20201NQ-

TPB.DHDCD ngày 20/10/2020 

8. Ngày kt thtc viêc thu tin mua c6 phiu (ngày kt thüc dcit phát hàrih): 0 1/12/2020 

9. Ngày giao dch dr ki&n: 

STT Loai C6 phiu Ngay giao dich dr kin 

i Co phi6u bi h?n  ch chuyen nhi.rçing trong vOng 09 thang kE 

t11 ngãy kt thüc dat phát hành 

Tháng 09/2021 

2 c6 phiu bj han ch chuyên nhuung trong vông 01 nAm k 

t11 ngày kt thüc dçit phát hành 

Thang 12/2021 

3 C6 phiu bj han  ch& chuyn nhu'o'ng trong vOng 02 nãm ké 

tr ngày k&t thüc do't phát hanh 

Tháng 12/2022 
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II. Kt qua phát hành c phiu 

A. P/tat hành cô plziiu tie Ira cñ 1ác 

1. So c phiu da phãn phi: 163.313.996 cphi1u 

2. S6 c dong thrçxc phan ph6i: 5.882 cô dông và 404 cô dông duoc phãn phi 0 c phiu do 

phuang thüc xü 1 cô phiu lé 

3. Phirong thüc xir 1 c phiu lè: C phiu phát hành d trâ c tic cho c dong hin hthi sê 

thrc lam IrOn xu6ng dn hang don vj. Phn cô phi&u lè phát sinh (nu co) S bj hüy bô. 

B. Phát hành c6 phiEu d tang vn c phn là ngun v6n cha so' hfru 

1. S c phiêu da phân phi: 17.798.520 cJphilu 

2. S6 c dOng di.rc phân ph6i: 5.022 Co dOng và 1.264 c dông i.rcc phân phi 0 cô phiu 

do phucing thirc xCr l c phiu lé 

3. Phi.rang thüc xir l c phiu lé: C6 phiu phát hành cho c dông hin hu sê dtrçc lam 

trôn xung dn hang dcm vj. Ph.n c phiu lé phát sinh (nu co) sê b hüy bO. 

C. Phát hành ce philu theo chztng trmnh 4ra chpn c/to ngzthi lao d3ng irong cOng ty 

1. S c phi&u dã phân phi: 33.9 70.000 cphiIu 

2. Giá phát hânh: tr 10.000 dngIc phiu - 13.000 dng/c phiu 

3. S6 ngir&i lao dng dirc phãn phi: 630 ngls&i 

D. Tang /z9 kIt quO ph at han/i cphiEu 

1. Tng s c phiu dã phân ph6i: 215.082.516 c phiêu 

2. Tong s c phiu sau khi phát hành: 1.071.671.722 cô phiêu, n-ong do: 

- S li.rong c phi&u dang h.ru hành: 1.031.655.666 c phiu 

- S hrong ci phiu qu5: 40.0 16.056 c phiu 

III. Tài Iiu gui kern 

Danh sách can b cOng nhân vién thrçc tham gia mua c phiu theo chucrng trmnh hera chn 

cho ngtthi lao dng trong cOng ty. 

A7oi n/tan: 
- Nhti Kinh gri; 
- Uru VP. HDQT. 

NgOn hang TMCP Tiên P/tong 
NGUfl  J  iN THEO PHAP LUAT'/  

C. 1\3ONGQUANTR 
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