
VTPBank CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
Dc lap - Tir do - Hanh phüc 

S6: i44' /2018/TPB.HDQT Ha N3i, ngày 14 thang 12 nám 2018 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TIY CUA 
UY BAN CH(XNG KHOAN NHA NIXOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gCri: - Uy ban Chüng khoan Nhà nrnrc 

- S& Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

Ten t chirc: Ngan hang Thuxing rni Co phn Tiên Phong 

Ma chrng khoán: TPB 

Dia chi tru so chInh: Tôa nhà TPBank, S6 57, Ph6 14 Thuing Kit, PhuOng Tr&n Hung Do, 

Quân Hoàn Kim, Ha Ni 

- Din thoi: 024. 37688998 

- Fax: 024. 37688979 

- NguOi thrc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chrc vu: Phó Chi tjch HOi  dng Quàn trj 

Loai thông tin cong b6: U dinh k' I bt thuOng 0 24h El theo yeu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quyt côa Hôi dng Quãn tr s6 22/20181NQ-TPB.HDQT 

ngày 14/12/2018 thông qua kt qua phát hành c phiu d trã c6 tCrc và tang v6n c6 phAn trngun 

v6n chü sO htu, thay di nOi dung v6n diu I, hxu k' vã niêm yt b sung c6 phiu cüa Ngan 

hang Thucmg mai C ph.n Tiên Phong. 

Thông tin nay dA dtrçic cOng b6 trên trang thông tin din ti:r cüa Ngan hang vào ngày 14/12/2018 

ti thrOng dan: https://tpb.vn/nha-dau-tu/thong-bao-co-dong  

Tôi cam kt các thông tin cOng b trên day là dün su tht và hoãn toàn chju trách nhim truOc 

pháp 1ut v ni dung các thông tin dA cong b&//" 

Tài lieu dmnh kern: 
- Nghi quylt HDQTs6 22/2018/NQ-TPB.HDQT 

ngày 14/12/2018 

Dii din t1 chirc 
Ngu?i UQ CBTT 

PHO CHU T!CH  HDQT 
27  44 

Noi ,zhân: 
- Nhtr KInh gri; 
- Liru VP. HDQT. 
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VTPBank CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6: ZL/2018/NQ-TPB.HDQT Ha N5i, ngày.'1ftháng '12_nám 2018 

NGH QUYET 

V/v Thông qua kit qua phát hành cd phietu dl trà cd tzc và tang yIn cd phdn tit nguln yIn 

chü so hfru, thay dli no! dung yIn dilu l, Itru k và niêm yEt bl sung cl philu 

cza Ngan hang TMCP Tiên Phong (I'PBank) 

HQI BONG QUAN Till 

Can th Luát Các td cháv tin dyng sl 47/2010/QHJ2; Lu.t tha dli, bd sung mt sl dilu 

cza Luát Các td chzc tIn dung sl 17/2017/QHJ4 và các van bàn hzt&ng dn thi hành LuOt 

nay; 

Can th Luát Doanh nghiêp sl 68/2014/QHJ3 và các van bàn sza dli, bl sung/ hztóng 

dJn thi hành Lut này, 

Can ci- Lut Ching khoán so' 70/2006/QH11; Lut tha dli, bd sung m5t sl dilu cña Luçt 

Ch&ng khoán sl 62/2010/QHJ2 và các van bàn htthng dn thi hành Luat  này, 

Can ci Nghj quylt Dai h5i dIng cl dông nhim k$ 2018-2023 sl 03/2018/NQ- 

TPB.DHDCD ngay 20/04/2018; 

Can c& Nghj quylt H3i dIng Quán trj so' 18/2018/NQ-TPB.HDQT ngày 08/08/2018, 

Can cz- Cong van sl 7528/NHNN-TTGSNH ngày 05/10/2018 cüa Ngán hang Nhà nzthc 

Vit Nam v/v tang yIn clilu l cüa TPBank; 

Can c& Thông báo sl 7328/UBCK-QLCB ngày 30/10/2018 cüa (Jy ban Ch&ng khoán Nhà 

nzthc v/v phát hành them cl philu cüa TPBank; 

Can c& TO trInh Hç3i dIng Quàn tn sI 30/2018/Ttr-TPB.HDQTngày43/12/2018; 

Cán cz Biên bàn klEin philu idy kiln Hç3i dIng Quàn trj bcng van ban sI ,15/2018/BB- 

TPB. HDQT ngày/14/12/2018. 

QUYET NGH4: 

Biu 1. Thông qua k& qua phát hành c phiu d trá c6 t(rc và tAng v6n c phn tr ngun v6n 

chU sâ hChi d tang v6n diu 1 näm 2018: 
..( - Tong so co phieu dA phan phoi: 184.747.131 co phieu 

- Tang giá trj c6 phiu da phân ph61 theo mnh giA: 1.847.471.310.000 dng 
Biu 2. Thông qua vic thay di ni dung "V6n diu 1" trên Giy phép thành 1p và hoat 

dng cüa TPBank, GiAy ching nhn dang k doanh nghip và Sra d61 diu 11 — Vn diu ìé 
tai Diu 1 hin hành ca TPBank. 

- V6n diàu 1 cü: 6.718.420.750.000 dng 
- V6n diu I tang them: 1.847.471.310.000 dng 
- Vn dièu I mth: 8.565.892.060.000 dng 

I 



Diu 3.  Thông qua vic dang k liru k b6 sung ti Trung tam Lixu k Chrng khoán Vit 

Nam và niêm yt b6 sung ti Sâ Giao dlch  Ch(rng khoán TP. H ChI Minh theo quy djnh. 

- S6 lugng c phiu dng k lixu k và niêm y& b sung: 184.747.131 ci phiu 

- ThOi gian dir kin thrc hin: thang 12/20 18 

Diu 4. HQI dng quãn trl giao, Uy quyn cho Chü tjch HDQT k các van bàn lien quan, thrc 

hin cac th tic vâi cci quan có tMm quyn d dam bào quyn lçii cUa c6 dong va tuân thu 

dung quy djnh ccia pháp Iut hin hành. 

Diu 5. Nghj quyt nay cô hiu hrc k tr ngày k. Các thành viên HDQT, BKS, BDH và các 

cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quy& nay. 

Noi nhân: . TM. HQI DONG QUAN TRI 
- Nhzt Diêu 3, Diêu 5 (dé t,'h); CH 
- HDQT, BKS (dé b/c); ..-
- Litu VP.HDQT 
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