
Thông báo về việc thay đổi cơ cấu HĐQT VPBank 

Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 472010QH12 

Căn cứ Thông tư số 092010TT-BTC ngày 15012010 về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 

chứng khoán; 

Căn cứ công văn về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp của OCBC Bank ngày 0401201. 

VPBank trân trọng thông báo về việc thay đổi cơ cấu Hội đồng quản trị VPBank như sau:  

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VPBank trước ngày 07012011 bao gồm 

1. Ông Ngô Chí Dũng                       Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2. Ông Bùi Hải Quân                        Phó Chủ tịch 

3. Ông Lô Bằng Giang                      Phó Chủ tịch - thành viên HĐQT độc lập 

4. Ông Trần Trọng Kiên                   Thành viên độc lập 

5. Ông Soon Tit Koon                       Thành viên 

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị VPBank kể từ ngày 07012011 bao gồm 

1.  Ông Ngô Chí Dũng                       Chủ tịch Hội đồng quản trị 

2.  Ông Bùi Hải Quân                        Phó Chủ tịch 

3.  Ông Lô Bằng Giang                      Phó Chủ tịch - thành viên HĐQT độc lập 

4.  Ông Trần Trọng Kiên                   Thành viên độc lập 

Lý do thay đổi:  

Ông Soon Tit Koon là đại điện phần vốn góp của OCBC tại VPBank, đã được Đại hội cổ đông bầu làm 

thành viên Hội đồng quản trị VPBank trong phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 

16032010. Tuy vậy, ngày 07012010 Hội đồng quản trị VPBank nhận được công văn đề ngày 04012011 

của OCBC Bank về việc thay đổi người đại diện phần vốn góp tại VPBank. Theo đó, Bà Tsai Ai Liang 

(Quốc tịch Singapore, Số hộ chiếu E1152407K) sẽ thay thế ông Soon Tit Koon làm đại diện phần vốn 

góp của OCBC tại VPBank. Do vậy, căn cứ theo quy định tại Điều 35 Luật các tổ chức tín dụng số 

472010QH12, ông Soon Tit Koon đương nhiên mất tư cách thành viên Hội đồng quản trị VPBank. 

Trân trọng thông báo. 

 


