
VTPBank CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc Ip - Tn' do - Hnh phüc 

S%/202O/TPB.HDQT Ha N5i, ngày 16 tháng 11 nãm 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN TL CUA 

UY BAN CHI5NG KHOAN NRA NIIOC vA SGDCK TP.HCM 

KInh gi:ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuOc 

- Sâ Giao djch Chirng khoán TP. HCM 

Ten t chirc: NgAn hang ThuGng mi C phn Tiên Phong 

MA chüng khoán: TPB 

Dia chi tru so chInh: Tôa nba TPBank, S 57, Ph L Thithng Kit, PhiiOng TrAn Thing Do, 

Quan HoAn Kim, Ha Ni 

Diên thoai: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

Ngithi thirc hin cong b thông tin: Ong Lê Quang Tin 

Chc vii: Phó Chü tjch Hi dng Quan trj 

Loai thông tin cOng b: U djnh k' ( bt thtthng LI 24h LI theo yêu cu 

Ni dung thông tin cong b6: Nghj quyt cUa Hi dng QuAn trj s 80/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 16/11/2020 thông qua các ni dung chi tit v vic tAng vn diu l nAm 2020 cUa Ngan 

hAng Thiiyng mi C phn Tiên Phong. 

Thông tin nay dA dixçic cong b trén trang thông tin diên tCr cüa Ngân hang vào ngày 16/11/2020 

tai dix&ng dan: https://tpb. vnlnha-dau-tulthong-bao-co-dong  

Tôi cam k& các thông tin cong b6 trên day là dUng sir tht và hoàn toAn chju trách nhim tru0c 

pháp lust v ni dung các thông tin cIA cong b6./. 

Tài lieu dInh kern: 
- Nghj quyAt HDQTsd 80/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 16/11/2020 

No'i n/ian: 
- Nhii KInh g&i; 
- Liru VP. HDQT. 

K/EM  - uang Tiên 
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7TPBank CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p  - Tu do - Hnh phüc 

S: 'WtV2O2O/NQ-TPB.HDQT Ha Nói, ngày4 tháng,.f/ näm 2020 

NGH! QUYET 

HQI BONG QUAN TR! NGAN HANG TMCP TIEN PHONG 

Can ci 

Luçt Các to' chic tin dyng so' 47/2010/QHJ2, Luat  tha do'i, bo' sung môt so' diu cza Lut 

Các to' chi'cc tin dyng so' 17/201 7/QHJ4 và các van ban hithng dn thi hành; 

Lugt Doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 và các van ban hithng dn thi hành; 

Lu2t Chi'cng khoán sO' 70/2006/QHII; Lut tha do'i, ho' sung m3t so' diu cia Luçt Chtng 

khoán sO' 62/2010/QHJ2 và các van ban huáng dJn thi hành; 

Nghj dinh sO' 58/2012/ND-CP ngày 2 0/0 7/2012 cia ChInh phz quy djnh chi tiê't và htthng 

dcn thi hành m5t so' diu cüa Lut Ching khoán và Luát stca do'i, bo' sung mt so' diu cia 

Lu2t Ch&ng khoán và các van ban tha do'i, ho' sung; 

Thông lu so' 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 cia Do Tài chInh htthng dn vic chào ban 

ching khoán ra cOng ching, chào ban co' phiO'u de hoán do'i, phát hành them co' phiO'u, mua 

igi co'phiê'u, ban co' phiê'u qu9, 

Diu l cüa Ngán hang Thwmg mgi Co'phdn Tiên Phong ("TPBank'), 

Quy chê' so' 06/2019/QC-TPB.HDQTngay 28/02/2019 cáa H3i dO'ng Quán trj v to' chic và 

hogt d5ng cüa H5i dO'ng Quán tn; 

Nghj quyê'l Dqi h5i do'ng co' dông so' 03/2020/NQ-TPB. DHDCD ngày 20/10/2020, 

Nghj quyê't H5i dO'ng Quán trj so' 72/2020/NQ-TPB.HDQT ngày 26/10/2020; 

Cong van so' 8029/NHNN-TTGSNH ngày 05/11/2020 cza Ngdn hang Nhà nzthc Vit Nam 

v vic tang vo'n diu l cza TPB; 

Cong van so' 6817/UBCK-QLCB ngày 16/11/2020 cia Uy ban Chi'ng khoán Nhà nu&c v 

vic phát hành them co' phié'u cia TPB, 

QUYET NGH!: 

Diu 1: Thông qua ni dung chi tit v vic phát hành them 181.115.924 c phiu ph thông 

cho c dông hin hUu nhu sau: 

1. Ngãy däng k cui cüng d l.p danh sách ct dông thirc hin quyn nhn c tirc bAng c 

phiu tir ngun Içii nhun d 1i sau khi dã trIch 1p các qu theo quy dlnh  (tr näm 2019 trà 



TM.,I I 

1HUONGMAIIPHAN 

\  TINPHI'WA 

BONG QUAN Tifi 
T!CH 

Do Minh Phu 

v trtxic) và c phiu phát hành do thirc hin tang v6n c phAn tir ngun vn chü s hUu 

(Qu dr trir b sung vn diu 1): 01/12/2020 

2. T'1êthuchiên: 

- Phát hành c phiu d trã c tirc: 20% (C6 dông sâ hiIu 100 c phiu ducic nhân 20 c 

phiu mài) 

- Phát hành c phiu d tang vn c phn tir ngun vn chü sâ hiru (Qu5 dir tnt b sung 

vtn diu 1): 2,18% (C dông sôr hiru 10.000 c phiu di.rçic nhn 218 c phiu mâi) 

3. S hrçing c phiu di,r kin phát hãnh: 

- Phát hành c phiu d trá c tüc: 163.3 14.630 c phiu 

- Phát hành c phiu d tang vn c phAn tir ngun vn chit si hitu (Qu dir trü' b sung 

vn diu 1): 17.801.294 cô phiêu 

fMu 2: Thông qua nOi  dung chi tit v vic phát hành 33.970.000 c phiu ph thông theo 

chuang trInh 1ira ch9n cho ng.rii lao dng trong cong ty näm 2020 cüa TPBank (ESOP) nhi.r 

sau: 

1. Thci gian thirc hin (np tin mua c phiu): du kin tin ngày 17/11/2020 dn ngày 

04/12/2020 

2. T' 1 phát hành (sd lu'çrng c phiê'u dit kiln phát hành/sô' luvng c philu dang lu-u hành,): 

4,16% 

3. S 1i.rçng c phiu du kin phát hành: 33.970.000 c phiu
HAN 

.0 
Diêu 3:  Nghi Quyêt nay có hiu hrc kê tin ngày ks'. Hi dông Quân trj, Ban Kiêrn soát,  'kRPHANJ 

Di&u hành Va các dan vj, cá nhân có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj Quyt 

Nol nhân: 
- Nhu Diêu 3 (dé tlh); 
- BKS (d b/c); 
- Liru: VP.HDQT. 
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