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Ha N5i, ngày 29 tháng 11 näm 2018

V/v: Diu chinh ngây dang k cuM cüng
thtrc hin quyén cho cô dông

KInh gui: - Uy ban Chung khoan Nhà nxOc
- Si Giao djch Chrng khoan TP. HCM
Ngân hang Thircing
C phAn Tiên Phong (TPBank) xin giri tâi Qu Ca quan
Ru chào trân trQng va cam an Qu Ca quan dã h trq TPBank trong su6t thi gian qua.
Ngày 08/11/2018, TPBank dA có Cong van s6 143/2018/TPB.HDQT gi'ri Qu Ca
quan v vic cong b thông tin phát hãnh c phiu d trá c ttrc và tang von cô phân tr
ngun vn chU sà hUu. Do có thay di kE hoch trong vic däng k niêm
c phieu do
phãt hânh c phiu riêng lé cho cac nhà dAu ti! và thirc hin chuyn c phiu tru däi c
thành c phiu ph6 thông ti S& Giao djch Ch(rng khoán TP. HCM, TPBank xin diêu
chinh ngày däng k cu6i cüng thirc hin quyn trâ c tirc bang c phiu vâ trá c phiu
thi.râng do thirc hin tang v6n c phn tir ngun v6n chU sâ hOu nhu duài day. Các ni
dung khác dâ cong b6 ti Cong van s6 143/2018/TPB.HDQT ngãy 08/11/2018 nêu trên
không thay di.
mai

yet

tue

Ni dung diu chinh
Ngày däng k cu& cüng

-

Thông tin dã cong bó
05/12/2018

Thông tin diêu chinh
10/12/2018

TPBank xin thông báo d Qu Co quan drtyc bit và rAt mong nhn thrc sir h trg
cüa Qu Ca quan.
Trân tr9ng cam an! ,47
NGAN HANG TMCP TIEN PHONG
Nguui UQ CBTT
HO CHU TICH HDQT

Noi nhân:
- Nhu KInh gCri;
- Li.ru VP. HDQT.
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