
VTPBank CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

S& Ø2018/TPB.HDQT HàNôi, ngày O tháng 4fnám 2018 

CONG BO THÔNG TIN PHAT HANH cO PHIEU BE TRA CO T111C 
VA TANG VON CO PHAN Tif NGUON VON CHU sO HUt 

Kmnh gfri: - Uy ban Chfrng klioán Nhà nithc 

- S& Giao dch Chfrng khoán TP. HCM 

I. Gió'i thiu v t chfrc phát hành 

1. Ten t chi'rc däng k phát hành (ddy dz't): Ngân hang Thtxong mai  Ct ph.n Tiên Phong 

2. Ten giao djch: TPBank 

3. Dja chi tri s& chInh: Tôa nhà TPBank, S 57, Phé L Thithng Kit, Phuàng Tr.n Htrng 

Do, Qun Hoàn Kim, Ha Ni 

Diên thoi: 024. 37688998 Fax: 024. 37688979. 

4. Ma chi'rng khoán: TPB 

5. Vn diu 1: 6.7 18.420.750.000 dng 

Ncii m tài khoãn: S& giao dch Ngân hang Nhà nixàc Vit Nam 

S hiu tài khoân: M citad: 01358001 

6. Can cü pháp 1 hot dng kinh doanh 

Giy chirng nhn ding k kinh doanh sé 0102744865 do S K hoch và Du ttr 

Thành ph Ha Ni cp 1n du ngày 12/05/2008, cp thay di 1.n thr 24 ngày 

13/07/2018 

Ngành ngh kinh doanh chInh: 

• Hot dng trung gian tin t khác: Kinh doanh ngan hang, bao gm các nghip vi 

thxçic phép tin hành kinh doanh 

• Ban lé hang hóa khãc mó'i trong các cira hang chuyên doanh: Kinh doanh mua, 

ban yang trang sirc, m ngh 

• Ban buôn kim 1oi và qung kim 1oi: Kinh doanh mua, ban yang trang src, m5 

ngh 

M s: K6419 (chmnh), G4773, G4662 

San phm1djch vi chInh: thrc hin các giao djch ngãn hang bao gm huy dng va 

nhn tin g1ri ngn hn, trung hn và dài hn tr các t chirc và cá nhân; cho vay ngn 

han, trung hn và dài hn di vâi các t churc và cá nhãn trên cci sâ tInh chit vâ khã 

nang ngun vn cia Ngan hang; thrc hin các giao dich ngoi t, các dch vi tài trçl 

thucing mi quc t&, chit khu thuo'ng phiu, trái phiu và các giy tr Co giá khác, 
các djch vi ngân hang khác thrçic Ngãn hang Nba nuâc Vit Nam cho phép. 

Tng mirc vn kinh doanh ti thai dim 30/06/2018: 9.656.340 triu dng 
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II. Mic dIch phát hành c phiu 

Phát hành c phiu d trã c tirc và tang vn c ph.n tr ngun vé,n chü s hffii theo Diu 8 

Nghj quyt Dai  hi dng c dong nhim k' 2018-2023 s 03/2018/NQ-TPB.DHDCD ngày 

20/04/2018 cüa Ngân hang Thucing mi C phn Tiên Phong 

III. Phiroiig an phát hành c phiu d trã c1 tfrc 

1. Ten c phiu: C phiu Ngân hang Thuo'ng mi C phAn Tiên Phong 

2. Loai c phiu: C phiu ph thông 

3. Mnh giá c phiu: 10.000 dng/c phiu 

4. Tng s c phiu dãphát hành: 671.842.075 c phiu 

5. S lucmg c phiu dang 1 hành: 665.826.019 c phiu 

6. S luçing c phiu dang 1 hành (NgoQi tnt International Finance Corporation do sá 

hü'u co2  phLn u-u dãi co tv-c, mái du-çic chuye2n di thành c phdn ph thông nhu-ng khong 

du-çic nhn quyn tlieo thda thuç2n dã kke't gifa 02 ben): 636.615.519 c phik 

7. S lucmg c phiu qu5: 6.0 16.056 c phMu 

8. S lixçmg c phiu dr kin phát hành: 53.396.300 c phiu 

9. Tng giá tr phát hành theo mnh giá: 533.963.000.000 dung 

10. T 1 phát hành (s lu-crng cá phiu dl! kie1n phát hành/s lu'cxng c phie'u dang lu-u hành 

ngoqi tnìt IFC): 8,38% 

11. Ngun van: 533.963.000.000 dung tr nguun 19'i nhun d 1i sau khi dà trIch lQp các qu 

theoquydjnh
. 

12. Ngay dang ky cuoi cung: 05/12/2018
GAN 

13. Phuang an xir 1 c phiu lé: C phiu phãt hnh d trã c tirc cho c dông hin httu SNG MA! 

duçc lam trôn xung dn hang don vj. Ph.n c phiu lê phát sinE (nu co) së bj hüy bô.
N PRO 

IV. Phirong an phát hành cu phiu d tang vn cu phn tfr ngui)n vn chü s& hfru 

1. Ten c phiu: C phiu Ngan hang Thucmg mi C ph.n Tiên Phong 

2. Loi c phiu: C phiu ph thông 

3. Mnh giá c phik: 10.000 dung/cu phiu 

4. Tng s c phiu dà phát hành: 67 1.842.075 c phiu 

5. S lucing cu phiu dang hru hành: 665.826.019 c phiu 

6. S6 lucing ci phiu qu: 6.0 16.056 c phiu 

7. Si luçmg c phiu di.r kin phát hành: 131.407.362 c phiu 

8. Tung giá trj phát hãnh theo mnh giá: 1.314.073.620.000 dung 

9. T' l phát hành (s lu-Qllg cd philu dt kie'n phát hành/sô' lu'Q71g co2  phieu dang lu-u hành): 

19,735% 
10.Nguun vn: 1.314.073.620.000 dung thng du vn thu duçxc tr dçrt chao bn c phiu 

riêng lé 
11. Ngay dang k cu6i cüng: 05/12/2018 
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12. Phuang an xr 1 c phiu lê: S 1ixçng c phn duçic chia dugc lam trôn xung dn hang 

dan vi. Phn c phiu lé phát sinh (nu co) së bj hüy bo.f 

Ngán hang TMCP Tiên Phong 
Ngu'&i dcii din theopháp lu2t 

CHU TIC — - - BONG QUAN Tifi 
Noi nhân: 
- Nhr KInh gi'ri; 
- Li.ru VP. HDQT. 
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