
TEN TCPH: NGAN HANG TMCP CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET 
VIIT NAM TH!NH VI5QNG NAM 

S& IiO/2020/CV-HDQT Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 
V/v: d nghj cung cp danh sách c 

dông sâ hUu cô phân 
Ha Nôi, ngày 05 tháng 03 näm 2020 

THÔNG BAO 

(V ngày dáng k cui cüng d thrc hin quyn cüa c dông) 

KInh gfri: Trung tam Luu k Chiung khoán Vit Nam 

Ten T chi'rc phát hành: NGAN HANG TMCP VIFT NAM TH!NH VIXONG 

Ten giao djch: VPBANK 

Tri si chInh: Tôa nhà VPBank, s6 89, Lang H, Dng Da, Ha Ni 

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

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Liru k Chung khoán Vit Nam (VSD) ngày dang 

k cui cüng d Ip  danh sách ngirô'i sr hü'u cho chfrng khoán sau: 

Ten chüng khoán: Cphiê'u ngán hang TMCP Vit Nam Thjnh Vu'crng 

Ma chng khoán: VPB 

Lod chüng khoán: - C phiu ph thông: 2.437.748.366 c phn 

- C phiu qu: 92.2 19.600 c phn 

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

San giao dich: HOSE 

Ngày däng k cui cüng: 23/03/2020. 

1. L do và miic dIch (ghi rö nhing ni dung thic hicn) 

- T chirc Di hi dng C dông thuông niên 2020. 

2. Ni dung ciii th (ghi rö nhing ni dung thz!c hicn) 

TIztc Iiin tham drDzi h3i dng Jô etông thu'&ng niên 2020 

- T' lê thuc hiên: 

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

+ Di vài c phiu qu5': 1 c phiu —0 quyên biêu quyêt 

- Thai gian thrc hin dr kin: Tháng 4/2020. 

- Dia dim thrc hin: Khách sn Melia —44 L Thuäng Kit - Ha Ni. 

- Ni dung h9p/1y kin: 

V Báo cáo cUa Hi dng quân trj, Ban Kim soát, Ban diu hành 

'7 Phrang an phân phi igi nhun và chia c tic 

V Bu cü HDQT, BKS nhim kST 2020-2025 

V Các ni dung khác thuc thm quyn cüa Di hi dng C dông 

Thông báo nay thay th cho thông báo sé 36/2020/CV-HDQT ngày 03/03/3020. 



No'i nhân:  

- Nhu trên; 

- Luu VP.HDQT 

NGIXI DiI DIN THEO PHAP LUT 

(L1c hQ ten, dóng d6u) 

B nghi VSD 1p va gfri cho Cong ty chüng tôi danh sách ngirôi s& hüu chfrng khoán ti 

ngày dàng k) cu& cüng nêu trên vào dja chi sau: 

- Dia chi nhân DanE sách (ban ci'rng): VP.HDQT — T.ng 28 — TOa nhà VPBank — 89 Lang H 

- Dng Da — Ha Ni, 

- Dja chi email nhan  file d 1iu: lankim@vpbank.com.vn   

CIithg 1ôi cam kt nhfrng thông tin v ngithi so' hfru trong danh sách s thr9'S  sfr diing 

dñng mic dIch va tuân thU các quy dnh cüa VSD. Cong ty chUng tôi së hoàn toàn chju 

trách nhim trtró'c pháp Iut nu có vi phm. 
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