
VTPBank CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
Dc lap - Tix do - Hnh phüc 

S6: 07/2020/TPB.HDQT Ha Nói, ngày 27 tháng 02 närn 2020 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THÔNG TIN DIN flY CUA 
UY BAN CH1J'NG KHOAN NHA NU'O'C VA SGDCK TP.HCM 

Kinh gi:ri: - Uy ban Chirng khoán Nhà nuàc 

- Sà Giao djch Chrng khoãn TP. HCM 

Ten t chic: Ngan hang Thi.rang mi C phân Tiên Phong 

M chng khoán: TPB 

Dia chi tru sâ chInh: Tôa nba TPBank, S 57, Ph6 L Thithng Kit, Phung Trn Hung Do, 

Quan Hoàn Kim, Ha Ni 

Din thoi: 024. 37688998 

Fax: 024. 37688979 

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

Chirc vi: Phó ChU tjch Hi dng Quán trj 

Loi thông tin cong b: LI djnh k' I bAt thung LI 24h LI theo yêu cAu 

Ni dung thông tin cong b: Nghj quy& cüa HOi  dng Quãn trj s 10/2020/NQ-TPB.HDQT 

ngày 26/02/2020 thông qua Phwmg an mua Co phiêu lam c phiu qu. 

Thông tin nay dà di.rcyc Cong b trên trang thông tin din tCr cüa Ngãn hang vào ngày 27/02/2020 

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

Tôi cam kt các thông tin cong b6 trén day 1 dung sir that va hoán toàn chju trách nhim truàc 

pháp luat v ni dung các thông tin dã cong b6./. 

Tài lieu dInh kèin: 

- Nghj quyt HDQTsO 10/2020/NQ-TPB.HDQT 
ngày 26/02/2020 

Noi n/ian: 
- Nhu' Kinh gi'ri; 

- Liiu VP. HDQT. 
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'TPBank CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
J3c 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /0  /2020/NQ-TPB.HDQT Ha Nç5i, ngày 2 tháng? nãm 2020 

NGrn QUYET 

HO! DONG QUAN TR! 

Can th Lu2t Các td cht-c tin dyng s6 47/2010/QHJ2 ngày 16/06/2010; Luat  tha ddi, b sung 

môt so' diu cüa Luat  Các to' chc tin dyng so' 17/2017/QHJ4 ngày 20/11/2017 và các van ban 

hzthng dn thi hành Luát; 

Cãn th Lu4t Doanh nghip so' 68/2014/QHJ3 ngày 26/11/2004 và các van ban tha ddi, bo' 

sung! hzthng dci thi hành Lu2t, 

Can c& Luçt Chzng khoán so' 70/2006/QHJJ; Luât tha ddi, ho' sung mç5t so' diu cia Luat 

Chth'zg khoán sO' 62/2010/QHJ2 và các van ban hzthng dn thi hành Lut; 
C!än  ci Van ban hcrp nhdt Nghj djnh so' 58/2012/ND-CF ngày 20/07/2012 và Ngh/ dlnh  so' 
60/2015/ND-CF ngày 2 6/0 6/2015 cia Chinh phi quy dinh  chi tiê't và hithng dn thi hành mt 

so' diê'u cüa Lut Chzng khoán và Lut tha do2i, ho' sung mç5t so' diê'u cza Luát Ch&ng khoán, 

Càn ct Thông tu so' 162/2015/I7'-BTC ngày 26/10/2015 cia B5 Tài chinh hu&ng dn vic 

chào ban ching khoán ra cOng chzng, chào ban co' philu dê hoán do'i, phát hành them co' 
phiê'u, mua lçzi co'phiê'u, ban cdphiê'u qu9; 

Can th Diu l Ngán hang TMCP Tiên Phong (1'PBank), 

Can ci Quy ché' To' chi-c và Hoat d5ng cia Hç5i dng Quán trj TPBank sO' 06/2019/QD-

TPB.HDQT ngày 28/02/2019 cáa H5i &ng Quán trj; 

Can cá Biên ban hQp sO' AO/2020/BBH-TPB.HDQT ngày iG / O-/2020 cza Hç5i ddng Quán 

tn TPBank. 

Diu 1:  

QUYET NGH! 

Thông qua Phixcmg an mua ct phiu lam c phiu qu nhu sau: 

Tng s lucing c phiu dang k mua li: thi da 10.000.000 c phiu, tuang irng 

1,17% v6n diu l. 

Miic dIch mua 'ai c phiu lam c phiu qu: Giãm ltrcmg c phiu dang hru hành, 

h trçi giao djch, gia tang giá tij c dông. 

Ngun vn: Tr l?i  nhun sau thu chua phân phi (theo báo cáo tài chInh soát xét 

ban niên thai dim 30/06/20 19). 

Thai gian dr kin giao djch: sau khi duqc Uy ban Chirng khoán Nba nuOc chip 

thun h sa Ngân hang dang k mua 'ai c phiu và Ngãn hang dã thirc hin cong 

b thông tin theo quy djnh, nhung thai hn giao djch không qua ba muai (30) ngày 

k tir ngày bt du thrc hin giao djch. Dir kin trong Qu 1 và Qu 2/2020. 

Phuo'ng thirc giao djch: khàp 1nh và thôa thun. 



Nguyen the xác djnh giá: theo quy djnh t?i  Thông tii 203/20 1 5/TT-BTC ngày 

2 1/12/2015 cüa B Tài chInh và các van bàn pháp 1u.t khác có lien quan và theo 

quy ch giao dc1i chrng khoán hin hành cüa Sâ Giao djch Chimg khoán Thãnh 

ph H CM Mirth. 

Diu 2	 Giao và Uy quy&n cho Chü tjch Hi dng Quãn trj k các van bàn, chi do trin khai 

các thu trc cn thit theo quy djnh cüa pháp 1ut d thirc hin các ni dung dà du?c 

thông qua tai  Nghj quyt nay. 

Diu 3:  Nghj quyt nay có hiu u ric k tir ngày k. Các thânh viên HDQT, BKS, BDH và các cá 

nhãn có lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt nay. 

TM. HQI BONG QUAN TRj 
-, 'rTIT1r 

No'i n/ian: 
- NhwDieu 3 (dé Mz) 
- HDQT, BKS (dê b/c); 
- Lizu VPHDQT. 
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