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Ngãn H?ng Viit Nim Thjnh Vung 

 

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc S& 229/2019/CV.I-IDQT 
V/v: cknghfcungcc1pdanh 

sách éô dông s& hi?u cô p/lan 

   

Ha Nói, ngày 26 tháng 12 nãrn 2019 

THÔNG BAO 
(V ngày clang k5 cu6i ciung d t1urc hin quyn) 

KInli gfri: Trung tam Lu'u k Chfrng khoán Vit Nam 

Ten T chc phát hành: NGAN HANG TMCP VIIT NAM THJNH VTJNG 

Ten giao dch: VPBANK 

Tru s chInh: TOa nhà VPBank, s 89, Lang Ht, Dng Da, Ha Ni 

Diên thoai: (84-28) 39288869 Fax: (84-28) 39288867 

'Chñng tôi thông báo dn Trung tam Luu ky Chü'ng khoán Vit Nam (VSD) ngày däng 

k5 cui cüng d 1p danh sách ngu'Ol s& hfru cho chü'ng khoán sau: 

Ten chirng khoán: Cphiê'u ng&n hang TMCP Vit Nam Th/nh Vu'crng 

Ma chUng khoán: VPB 

Loai chrng khoán: - C phiu ph6 thông: 2.437.748.366 c phiu 

-Ct phiu qu: 92.2 19.600 c phiu 

Mnh giá giao djch: 10,000 VND/ 1 c phieu. 

San giao djch: HOSE 

Ngày däng k cui cüng: 16/01/2020 

1. L do và muc dich: 

Ly ' kin c dông b&ng vAn bàn 

2. Ni dung cii th 

- Thôi gian thirc hin dir kin: Tir ngày 20/01/2020 dn ngày 03/02/2020 

- Dja dim thirc hin: Tôa nhà VPBank — 89 Lang H - Dng Da — Ha Ni. 

- NOi dung ly kin: 

"Thông báo cho c dông v vic d ci:r, rng cir thành viên Hi dng Quãn tr, Ban 

Kim soát nhiêm 2020-2025 và eac ni dung khAc thuc thm quyn cüa DJ-IDCD" 

D nghj VSD 1p và gfri cho Cong ty chüng tOi danh sácli ngtrôi s& hU'u chüng khoán ti 

ngây dang k' cui cüng nCu trén väo dla  clii sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn cirng): VP.HDQT — Tng 28 — TOa nhà VPBank — 89 Lang H 

- D6ng Da — Ha Ni, 

- Dia chi email nh.n file dt lieu: lankinl@vpbank.coln.vn   
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Chüng tôi cam kt nhfI'ng thông tin v nguri so' hüu trong danh sách sè du'çrc sü' ding 

dñng mtic dIch va tuân thu các quy dinh cOa VSD. Cong ty citing tôi s hoàn toãn chju 

träch nhim tru'c pháp 1ut nu CO Vi 

No'i n/ian: 
- Nhu trên; 
- Lu'u VP.HDQT 
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