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NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG VPBANK 

 

- Căn cứ Luật các TCTD năm 2010 

- Căn cứ Điều lệ VPBank; 

- Căn cứ công văn số     2015/CV-HĐQT ngày 29/12/2015 về phương án tăng vốn điều lệ đợt 1 

năm 2016 của VPBank; 

- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 10/01/2016; 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến của cổ đông VPBank về việc 

thông qua phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ tức năm 

2016 của VPBank, Đại hội đồng cổ đông VPBank đã thông qua Nghị quyết sau: 

Điều 1: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ dưới hình thức chào bán riêng lẻ cổ phần ưu đãi cổ 

tức cho các nhà đầu tư với tổng số vốn điều lệ dự kiến tăng thêm là 1000.000.000.000 đồng 

(một ngàn tỷ đồng). Cụ thể theo Phương án tăng vốn điều lệ đính kèm. 

Điều 2: Thông qua các nội dung ủy quyền cho Hội đồng Quản trị như sau: 

1. Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư và quyết định lựa chọn nhà đầu tư để chào bán 

thành công. 

2. Quyết định mức chi cả cổ tức, phương thức và thời điểm chi trả cổ tức ưu đãi;  

3. Quyết định giá chào bán và giá mua lại cổ phần ưu đãi cũng như các điều kiện để thực hiện 

mua lại cổ phần ưu đãi cổ tức. 

4. Quyết định phương thức thực hiện chào bán và quyết định điều chỉnh số vốn điều lệ tăng 

thêm so với nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tùy thuộc vào kết quả đợt chào bán. 

5. Quyết định bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh toàn bộ các vấn đề, nội dung của Phương án tăng 

vốn điều lệ đợt 1 năm 2016 đính kèm (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được 

trình bày trong phương án tăng vốn này theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

và hoàn thiện các hồ sơ cần thiết khác theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước theo các quy 

định của pháp luật khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ.  

6. Quyết định việc ký kết các hợp đồng, tài liệu giao dịch, văn bản liên quan để thực hiện 

Phương án tăng vốn điều lệ này. 

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có nghị quyết khác của Đại hội đồng 

cổ đông thay thế. Hội đồng Quản trị VPBank chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 

Nơi nhận: 

- Cổ đông VPBank 

- HĐQT, BKS 

- Lưu VP HĐQT 

 Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2016 
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