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V/v: Cong b6 thong tin v~ h9PDgi hoi
d6ng c6 dong thuong nien

CONG HOA. xA HOI CHU NGHiA VI-E:T NAM
DQcl~p - TV do - Hanh phuc

Ha N9i, ngay 5 thimg1- ndm 2018

Kinh giN: SOGIAO DJCH CHUNG KHoAN THANHPHO HO CHi MINH

Ngan hang Thuong mai c6 ph§.nTien Phong ("TPBank") xin giri d~n Quy So' IO'ichao
tran trong.

Chung toi xin thong bao toi Quy Sa thong tin v~ viec hop Dai hQi d6ng c6 dong
(DHDCD) thuong nien cua TPBank, thong tin cu th~ nhir sau:

ThOi gian: 08h30 Thu Saungay 20104/2018.

Dja di~m: Phong hop Diamond, T§.ng08 Toa nha TPBank, s6 57 Ly Thuong Kiet, P.
Tr§.nHung D~o,Q. Hoan Ki~m, Ha N9i.

Theo do, TPBank da:chot Danh sach c6 dong voi Trung tam hru ky chimg khoan Viet
Nam (VSD) vao ngay 21103/2018.

Theo quy dinh phap luat, Chung toi da:thuc hien cong b6 thong tin moi hop DOOCD
thuong nien tren trang thong tin di~n ill cua TPBank tai website: www.tpb.vn vao ngay
09/04/2018.

Toan b9 cac tai li~u lien quan d~n chua-ng trinh hQpDHDCD duqc cong khai d§.ydu
t~i website: www.tpb.vn (Ml}c"Nha D§.utu/f)~i h9i d6ng c6 donglNam 2018")

Chung toi kinh thong bao vai Quy Sa d~ th\l'Chi~n cong b6 thOng tin v~ hQpDOOCD

thuong nien cua TPBank len C6ng thong tin di~n tu cua Sa Giao djch chung khoan Thanh

ph6 H6 Chi Minh.

Tran trQngcam~

Noi nhan:
- Nhu Kinh gui;
- HDQT, BKS (d~ b/c);
- Luu VP.HDQT.

CHU TicH HOQT

9lJ()A ~ flJ/ld

-----------------------



 
 

NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG 
 Địa chỉ: Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 
 Điện thoại: (84-4) 3768 8998        Fax: (84-4) 3768 8979  
 Mã số doanh nghiệp: 0102744865 do Sở KHĐT Hà Nội  thay đổi lần thứ 23 ngày 04 tháng 10 năm 2016 

 

Ghi chú: 
 Quý Cổ đông tự chi trả các chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí cá nhân khác để tham dự Đại hội. 
 Quý Cổ đông vui lòng đến trước 30 phút trước giờ họp để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông. 

 
Hà Nội, ngày  09  tháng  04  năm 2018 

 

THÔNG BÁO MỜI HỌP 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2018 -2023 

KÍNH GỬI: QUÝ CỔ ĐÔNG  
 
Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP Tiên Phong (“TPBank”) trân trọng kính mời Quý Cổ đông 
đến dự Đại hội đồng Cổ đông Nhiệm kỳ 2018 - 2023 như sau: 
1. Thời gian: 08h30 Thứ sáu, ngày 20 tháng 4 năm 2018. 

2. Địa điểm: Phòng họp Diamond, Tầng 08, Tòa nhà TPBank, Số 57 Phố Lý Thường Kiệt, P. Trần 
Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. 

3. Chương trình dự kiến: Vui lòng xem tài liệu đính kèm. 
4. Tài liệu phục vụ Đại hội: 

Quý Cổ đông có thể truy cập địa chỉ website: www.tpb.vn (mục “Nhà đầu tư/Đại hội đồng Cổ 
đông/Năm 2018”) từ ngày 10/4/2018 để nhận các tài liệu của Đại hội. 

5. Ủy quyền tham dự Đại hội: 
Nếu Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự, xin vui lòng 
gửi giấy ủy quyền (bản sao) về Văn phòng Hội đồng Quản trị, TPBank theo đường bưu điện 
hoặc gửi fax trước 17h00 ngày 16/4/2018. 

Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy 
quyền cho một trong các thành viên Hội đồng Quản trị theo danh sách đính kèm. 

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội phải mang theo các giấy tờ sau: 

- Thông báo mời họp/Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội); 

- Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu. 

Sự hiện diện của Quý Cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội. 
Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông. 
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 
 

 
(Đã ký) 

 
 

Đỗ Minh Phú 
 

 
 
 
 


