
Kính gửi: Quý vị cổ đông VPBank 

Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên VPBank ngày 19/04/2011; 

Căn cứ công văn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam số 7067/NHNN-TTGSNH ngày 08/09/2011 về việc 

tăng vốn điều lệ năm 2011 của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. 

Ngày 14/12/2011, Hội đồng Quản trị VPBank đã thông báo tới Quý vị cổ đông thời điểm chốt danh 

sách và phương thức thực hiện việc phát hành cổ phiếu thưởng để tăng Vốn điều lệ đợt 2/2011 lên 

thành 5.050 tỷ đồng vào 17h ngày 30/12/2011. 

Tuy nhiên, do ngày 31/12/2011 là ngày thứ 7 nên nếu chốt danh sách vào 17h ngày 30/12/2011 thì cơ 

quan Đăng ký kinh doanh không giải quyết được việc đăng ký Vốn điều lệ mới cho Ngân hàng. Do đó, 

để đảm bảo tiến độ hoàn thành tăng Vốn điều lệ trong năm 2011 theo nghị quyết ĐHĐCĐ, Hội đồng 

Quản trị trân trọng thông báo việc điều chỉnh thời điểm chốt danh sách cổ đông để tăng Vốn điều lệ 

đợt 2/2011 như sau: 

1.    Thời điểm chốt danh sách: 12h ngày 30/12/2011 

2.    Theo quy định, các giao dịch chuyển nhượng cổ phần phát sinh trong khoảng thời gian từ sau thời 

điểm chốt danh sách đến ngày quyền của cổ đông được thực hiện, người chuyển nhượng vẫn là người 

được hưởng số cổ phần phát hành thêm này. Tuy nhiên, do thay đổi thời điểm chốt danh sách đột 

xuất nên các giao dịch chuyển nhượng trong thời gian từ sau 12h đến 17h ngày 30/12/2011 Ngân hàng 

sẽ hỗ trợ xử lý số cổ phần phát hành thêm theo thỏa thuận hợp lý của các bên. Các giao dịch từ ngày 

31/12/2011 trở đi sẽ được thực hiện theo quy định. 

Thông tin liên quan Quý vị cổ đông có thể tra cứu tại www.vpb.com.vn, hoặc www.vpbs.com.vn. 

Trân trọng! 

 


