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NGHI QUYET HQI BONG QUAN TRf 
S6: t 55/2020/NQ-HDQT 

(V/v. Chdt danh sách cd dong d thttc hiên quyn cüa c dóng) 

Can ccr Lust  Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các van bàn sCra 
di, b sung, hi.rOng dn thi hành; 
Can th Lust các T chrc tin d%ing s6 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 và các van bàn 
si'ra di, b sung, huàng dn thi hânh; 
Can ci'r Diu 1 Ngãn hang Thircrng mi C ph&n Vit Nam Thjnh Vtrçmg (VPBank); 
Can cCr t?r trInh ChU tjch HDQT VPBank và ' kin thng nh&t cüa các thành viên 

HDQT. 

1101 BONG QUAN TR! NGAN HANG THISONG MI CO PHAN 

VIT NAM TH!NH VUç1NG QUYET NGH4: 

Diu 1:  Thông qua viêc cht danh sách c dông d thirc hin quy&n cUa c dông, cii the 
nhi.r sau: 

Thrc hiçn tJ:anz dr e4ii I,3i dung c6 dông thwYng niên 2020 

- T' 1 thrc hin: 

+ Di vth c phiu ph thông: 1 c phiu — 1 quyn biu quyt 

+ D& vcvi c phiu qu5: 1 c phiu —0 quyn biu quyêt 

- Thii gian thrc hin dir kin: Tháng 4/2020. 

- Da dim th%rc hin: Khách sn Melia —44 L Thumg Kit — Ha Ni. 

- Ni dung hop: 

v' Báo cáo cüa Hi dng quàn trj, Ban Kim soát, Ban diu hành 

/ Phucmg an phân ph6i lçri nhun v chia c trc 

v' B&u cr HDQT, BKS nhim k' 2020-2025 

v' Các ni dung khác thuc thm quyn cüa Dai  hi dng C6 dông 

- Ngày dang k cui cüng: 23/03/2020 



Diu 2:  Giao và u quy&i cho Chá tjch Hi dng Quân trj k các vn bàn, trin khai các thu ttc 

cn thMt theo quy djnh cüa pháp 1ut d thrc hin vic ch6t danh sáoh c dông néu tai  Diu 1 và 
tia hành dàng k, xin chp thun cüa c quan nhà ntrót Co thm quyn v cãc vn dé nêu trén. 

Diu 3:  Nghj quy& nay Co hiu 1rc k tr ngày k. Các Ong/Ba Thãnh viên Hi dng Quãn 

trj và các cá nhãn, dan vj lien quart chju trách nhim thi hành Nghj quy& nay.!. 

jr.1 nhân:  
- NhLrDiéu3(dôtfh); 
- BKS(dêbit); 
- LIIUVP.HDQT 
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