
Thông báo tạm ứng cổ tức 2008 

Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG VPBANK  

Trong tình hình khó khăn chung của nền kinh tế trong nước và đặc biệt là của ngành tài chính ngân hàng 

từ đầu năm 2008, Hội đồng Quản trị và Ban điều hành VPBank đã nố lực ở mức cao nhất để đảm bảo 

cho Ngân hàng được hoạt động ổn định, khống chế tỷ lệ nợ xấu, các giới hạn về đảm bảo an toàn hoạt 

động đều tuân thủ theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt nam và có lợi nhuận cho cổ đông (tuy 

không đạt được kết quả như dự kiến ban đầu). Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng và 

sau khi trừ đi các nghĩa vụ ngân sách với Nhà nước và trích dự phòng theo quy định, Hội đồng Quản trị 

VPBank quyết định tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2008 bằng tiền cho các cổ đông như sau:  

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 5% trên tổng mệnh giá cổ phần sở hữu của các cổ đông ứng với mức vốn điều 

lệ là 2.117.474.330.000 đồng  

2. Thời điểm chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 17h ngày 03/12/2008.  

3. Hình thức tạm ứng cổ tức: Tiền cổ tức của Quý vị sẽ được chuyển vào tài khoản đã đăng ký của Quý 

vị cổ đông mở tại VPbank. Quý vị nào chưa đăng ký số tài khoản để nhận cổ tức hoặc chưa có tài khoản 

tại VPBank, Ngân hàng sẽ tự động mở tài khoản tại VPBank cho quý vị.  

4. Thời gian tạm ứng cổ tức: kể từ ngày 05/12/2008  

5. Địa điểm nhận tạm ứng cổ tức: Quý vị cổ đông có thể nhận cổ tức tại bất cứ điểm giao dịch nào trong 

tổng số hơn 130 điểm giao dịch của VPBank. Khi tới làm thủ tục nhận cổ tức quý vị đề nghị mang theo 

Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu.  

Thay mặt Hội đồng quản trị xin gửi tới Quý vị cổ đông lời chúc sức khỏe và thành công. Trân 

trọng! 


