
NGANH.iNG TMcp prrArrn$x rp.ncu
HCMC DEVELOPMENT J, S COMMERCUL BANK

s6: lA[-tzozztcv-HDBank
V/v: C6ng b5 tai lieu Dpi hqi ddng c6 d6ng thuong ni6n
ndm 2022 cta HDBank
Annotmcement of the documents of2022 HDBank's
Annual General Meeting of Shareholders

T6n t6 chrlc

Name of organizalion
MI chimg khorin

Securities code

Dia chi t4r sd chinh
Head ffice address

DiQn thoai
Telephone

Ngudi <lai diQn theo ph6p lu{t
Legal representative

Loai th6ng tin c6ng b6
Type of disclosed information

coNG HoA xAHor cHU NGHIA vrET NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF T/IETNAM

DQc lf p - Tr; do - Hlnh phic
lndependence - Freedom - Happiness

Tp. H6 Chi Minh, ngiy 0l thlng 4 nlm 2022

Ho Chi Minh City, April 01, 2022

: NGAN HANG TMCP PHAT TRIEN TP.HCM (HDBANK)
: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
: HDB
: HDB
: 25 bis Nguy6n Thi Minh Khai, P. B6n Ngh6, Q. l, Tp.HCM
: 25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District l, HCMC
: (028) 62 915 916
: (028) 62 9t5 916
: Trin Hoii Nam - Ph6 T6ng Gi6m ttilc
: Tran Hoai Nam - Deputy CEO
: (X) dinh hj
: (X) periodical

cdxc s6 rH6Nc rrN rR-0N c6NG rHONG rrN DrEN rrl
CUA TTY BAN CH(NG KHOANNHANTI6C VA SGDCKTP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECAKITIES COMMISSION AND HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE

Kinh gti: - 0y ban Chrirng khodn Nhir Nufc
To: State Secwities Commission

- S& Giao dich Chrimg khodn TP.HCM
Ho Chi Minh City Stock Exchange

NQi dung c6ng b6 th6ng tin:
Conlents of d isclosed information :

Egi HQi tl6ng c6 tl6ng (DHDCD) thu&ng ni6n ntm 2022 (nim tai chinh 2021) cria Ngin hdng Thuong
mai C6 phil Ph6t tri6n Thanh ph5 Hd Chi Minh (HDBank) sE ttugc t6 chrlc vao lirc t+ gid OO ptrtit fhri
Ba ngiry 26/0412022 theo phuong thtc truc tuy6n.

The 2022 Annual General Meeting (AGM of shareholders (Fiscal year 2021) of Ho chi Minh city
Development Joint stock Commercial Bank (HDBank) wilt be held at 02:00pM, Tuesday, April 26th
2022 via online Zoom platfurm.

HDBank tld chuAn bi hQ thSng Dai hQi c6 d6ng t4rc tuyiin vi bi6u quytit ai6n tu aii h5 trq euj c6 d6ng
tham du DIDCD Thudng ni6n nim 2022 tt xa.

Tofacilitate our valued shareholders in excersing their rights, HDBank offers a platformfor online AGM
and electronic voting, allowing our shareholders to join the event and cast their votesfrom any locatiotrs.

D6 c6 d6ng truy c{p vi nghi6n crlu tai licu tru6c khi tham dg DHDCD, bQ vrn kiQn tsi DHDCD thuong
ni€n2022 tlugc c6ng b6 tr€n trang th6ng tin tliQn hr cria HDBanktt ngity 0l/412022 t4i tludng din:

To facilitate shareholders' access and review of2022 AGM's materials, documents for the 2022 AGM
have been published on HDBank's website at:

+

,+
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Duong din ti6ng ViQt: httos://www.hdbank.com- vn/vilinvestor/thons-tin-nha-dau-tu/dai-hoi-dons-co-
dong

Engl is h Lin k : hnos: I I www.hdbank.com.vn/en/in tin-nha-dau-tr,r/dai-hoi-dons-co-done

HDBank ilinh kdm th6ng brio mdi hgp DHDCD thudng ni6n 2022 vd cam k6t cric th6ng tin c6ng b5 tr6n
tl6y li tfting su thit vi hodn todn chiu tr6ch nhiQm tru6c phrip luft vd nQi dung c6c th6ng tin ttd c6ng bi5.

HDBank attaches herewith the Notice to attend 2022 AGM and commits that the informalion stated above
is true ond takesfull responsibilities legallyfor the contents of the information disclosed.

Nhi nh$n:
Recipienls:
- 0y ban Ching khodn Nhi ntrtc
- State Sectrities Commission
- Sd Giao dich Ching khodn Tp.HCM
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Ltru: Vdn lhr
- Filed: BOD's Secretary

NGAN HANG TMCP PH/IT TRIIN TP.HCM
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày  01 tháng 04 năm 2022

Số:    04/2022/TB-HĐQT

THÔNG BÁO

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ THỊ BĂNG TÂM

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham 
dự Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên năm 2022 (năm tài chính 2021) với nội dung như sau:

1. Thời gian:       14h00 Thứ Ba, ngày 26/04/2022
2. Phương thức tham dự:   họp trực tuyến và áp dụng biểu quyết, bầu cử điện tử tại địa chỉ website https://agm.hdbank.com.vn   
3. Đối tượng tham dự:    Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của HDBank được xác định theo danh sách cổ đông chốt tại ngày 23/03/2022 do Trung tâm 
Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội. 
4. Nội dung: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như sau:

a) Báo cáo hoạt động năm 2021 và Định hướng hoạt động năm 2022 của HĐQT;
b) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng Giám đốc;
c) Báo cáo về hoạt động của Ban Kiểm soát và thẩm tra báo cáo tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021;
d) Báo cáo Tài chính hợp nhất của HDBank năm 2021 đã được kiểm toán;
e) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
f) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng Vốn Điều lệ năm 2022;
g) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua tổng mức thù lao, phụ cấp chuyên trách của HĐQT, BKS và Kế hoạch công tác xã hội từ thiện và cộng đồng năm 2022;
h) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc niêm yết trái phiếu chào bán ra công chúng;
i) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho người lao động – ESOP;
j) Tờ trình ĐHĐCĐ lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các hoạt động của HDBank cho năm tài chính năm 2022;
k) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan của HDBank;
l) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT;
m) Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua việc bầu cử Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát HDBank nhiệm kỳ 2022 – 2027;
n) Các nội dung khác trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của Pháp luật và Điều lệ HDBank (nếu có).

5. Tài liệu Đại hội: Tài liệu Đại hội bằng tiếng Việt và bản dịch tiếng Anh (Báo cáo, Tờ trình, mẫu Giấy ủy quyền,...) được công bố trên Website HDBank      
(www.hdbank.com.vn), mục “Nhà đầu tư” kể từ ngày 01/04/2022
6. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người đại diện tham dự, Quý cổ đông vui lòng lập Giấy ủy quyền theo mẫu của HDBank (đính kèm) và gửi bản 
chính về địa chỉ:
NGÂN HÀNG TMCP PHÁT TRIỂN TP. HCM
PHÒNG QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
Lầu 8, 25Bis Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh; Tel: (028) 6291 5669 (Ext 1486);  Email: ir@hdbank.com.vn 
Thời hạn tiếp nhận văn bản ủy quyền: từ ngày thông báo tới 17h00 ngày 20/04/2022. 
Đối với cổ đông tổ chức, văn bản ủy quyền phải do Người đại diện phần vốn góp tại HDBank hoặc Người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó ký. Đối 
với cổ đông cá nhân, văn bản ủy quyền phải do chính cổ đông đó ký.
Văn bản ủy quyền cho tổ chức/cá nhân tham dự Đại hội cần gửi đồng thời bản chính và bản scan về Phòng Quan hệ Nhà đầu tư theo địa chỉ và thời hạn 
nêu trên để xác minh tính hợp lệ.

7. Một số thông tin khác:
Vì lý do ĐHĐCĐ được tổ chức theo hình thức trực tuyến và áp dụng phương thức biểu quyết, bầu cử điện tử, kính đề nghị Quý cổ đông chuẩn bị điện 
thoại thông minh hoặc máy tính có kết nối internet để việc tham dự và biểu quyết được thuận lợi. 
Thể lệ biểu quyết và bầu cử được công bố tại website www.hdbank.com.vn, mục “Nhà đầu tư”. Quý Cổ đông vui lòng đọc kỹ thể lệ bầu cử trước khi 
tham gia ĐHĐCĐ.
HDBank sử dụng thông tin liên hệ của Quý cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp (bao gồm địa chỉ liên lạc, số điện thoại di 
động và địa chỉ email) để gửi tài liệu và mã xác thực (OTP) đăng ký tham dự và biểu quyết.  
Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ và biểu quyết trực tuyến, Quý cổ đông vui lòng xem xét ủy quyền cho người đại diện phù hợp và cung cấp số 
điện thoại di động hoặc địa chỉ email của người được ủy quyền.
Ngôn ngữ làm việc tại Đại hội là tiếng Việt và có phiên dịch song song tiếng Anh.

Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của HDBank./.
Trân trọng,

V/v mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông Thường niên HDBank năm 2022
(năm tài chính 2021)

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG HDBANK 

Nơi gửi:
- Như Kính gửi;
- Lưu VPLĐ.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh
25 Bis Nguyễn Thị Minh Khai 
Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0300608092
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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CHIIONG TRiNH
D4I 6NG THIJONG xItN zozz (Nnm thi chinh 2021)

) Thoi gian t6 chrtc DHDCD: hic 14h00, tht Ba ngiy 26/04/2022.
! Phuong thr?c hqp: hqp tryc tuy6n vi 6p dsng biiiu quy6t, bAu ct dien tt tai ttia chi website

httos ://asm. h bank.com-vn

ThM gian I NQi dung

13h30 - 14h00 Ti6p d6n Quj Vi C6 el6ng vd Dai bi6u

l. Ph6t bi6u khai mac, gi6i thieu D?i bi6u
2. 86o c6o k6t qui ki6m tra tu c6ch c6 d6ng.
3. Trinh DHDCD th6ng qua:

a) Cht Tga Doan
b) Ban Kiim Phiiiu
c) Chuong trinh Dqi hQi
d) Th6ng qua s5 lugng thdnh vi€n HQi ddng Quan trl vd Ban Ki6m so6t nhiQm kj

2022-2027
4. C6ng U6 t6t qua kirim phitiu.
1. HEQT, BDH, BKS b6o c6o vd trinh crlc nQi dungtoi DHDCD, gdm:

a) 86o c6o hoqt tlQng nim 2021 vi Dinh hudng hoat dQng nem 2022 cta HDQT;
b) Brio c6o ktit qui hoat tl6ng kinh doanh 2O2l vi Kt! hoaih kinh doanh ntm Z02Z

, -: -tcua rong blam ooc;
c) 86o crio vd hoat dQng cta Ban Ki6m sorit vi thim tra brio ciio tdi chinh hqp nh6t

cta HDBanl ndm 2021'
d) Brio crio Tii chinh hqp ;h6t cta HDBank ndm 2021d6 tfuo. c kirim to6n;
e) Td trinh DHDCD th6ng qua phuong 6n phnn ph6i lgi nhufln n6m 2021;
f) Td trinh DI{DCD th6ng qua phuong rin tAng Viin D i6 u l€, ndm 2022;
g) Td trinh DHDCE th6ng qua tiing mr?c tht lao, php cAp chuy6n tr6ch cta HDeT,

BKS vi K6 ho4ch c6ng tric xe hQi tt thiQn vn iQng tt-6n g ndm 2022;
h) Td trinh DHDCD th6ng qua viQc ni€m y6t tr6i phiiiu chdo bin ra c6ng ch0ng;
i) Td trinh DHDCD th6ng qua vigc tli6u chinh phuong 6n ph6t hdnh c6 phiiiu cho

ngudi lao <lgng - ESOP;
j) Td trinh DHDCD lga chqn c6ng ty kiiim to6n ttQc l{p thyc hiQn ki6m toin c6c

hoat tlQng cria HDBank cho nim tdi chinh n6m 2022;
k) Td trinh DTDCD th6ng qua chri truong kj t<6t trqp adng, giao dich v6i Ngudi

c6 li6n quan cria HDBank;
l) Td trinh DHDCD th6ng qua cric vin d6 ty quy6n cia DHDCD cho [DQT;
m) Td trinh EHECD th6ng qua viQc biu cri Thdnh vi6n HDQT, Ban Ki6m so6t

HDBank nhiQm k! 2022 - 2027;
n) C6c nQi dung khic trinl DHDCD th6ng qua theo quy rllnh cta Ph6p lu{t vi

Didu lQ HDBank (n6u c6).
2. Dai hQi thio lufn.
3. Dai hQi b6 phi6u th6ng qua c6c bilo c6o vi td trinh.
4. Dai hQinghi giti lao & Ban kiiim phi6u lim viQc.
5. C6ngt6 k6t quri ki6m phi6u.
l. Ra mit thanh vi6n HDQT vd BKS nhigm ky 2022 - 2027
2. HDQT tlqc_ dU thio Bi€n ban hgp vd DHDCD b6 phi6u th6ng qua.
3. C6ng b6 k6t qun ki6m phi6u Bi€n Ban hgp
4. Ph6t bi6u cta dai diQn NHNN, UBCK.
5. 86 mac Dai hOi

14h45 - 17h30

14h00 - l4h4s

17h30 - 18h00


