
TEN TCPH: NGAN HANG TMCP CONG HOA XA HOI  CHU NGHiA VIT 
VIIT NAM THINH VU'qNG NAM 

S: 36/2020/CV-HDQT Dc 1p - Ti1 do - Htnh phüc 
V/v: d nghj cung cp danh sách c 

dông th htru cô phân 
Ha Nç5i, ngày 03 tháng 03 nãrn 2020 

THÔNG BAO 

(V ngày däng k cui cüng d thiyc hin quyn cüa cô dông) 

Kinh gfri: Trung tam Luu k Chü'ng khoán Vit Nam 

Ten T chirc phát hành: NGAN HANG TMCP VIET NAM TH!NH VUNG 

Ten giao djch: VPBANK 

Tri sâ chmnh: Tôa nhà VPBank, s 89, Lang H, Dng Da, Ha Ni 

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

Chüng tôi thông báo dn Trung tam Lu'u k5' Chüng khoán Vit Nam (VSD) ngày dang 

k cuôi cüng d 1p danh sách ngu'ôi s& hfru cho chfrng khoán sau: 

Ten chrng khoán: Cphiê'u ngân hang TMP Vit Nam Thfnh Vucrng 

Ma chüng khoán: VPB 

Loai chüng khoán: - C phiu ph thông: 2.437.748.366 c ph&n 

- C phiu qu5: 92.219.600 c phAn 

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

San giao djch: HOSE 

Ngày dang k cu61 cüng: 23/03/2020. 

1. L do và mic dIch (ghi rö nht?ng ni dung thtc hin) 

- Ta chüc Di hi dng C dông nhim k' 2020-2025. 

2. Nôi dung cii th (ghi rã nhz2ng dung thitc hin) 

TIzc hin tham dr Dai Iz3i dng Q dông n/z4rn kS'  2020-2 02 5 

-T'1êthiichiên: 

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

+ Di vài c phiu qu: 1 c phiu — 0 quyn biu quyt 

- Thii gian th1rc hin dr kin: Tháng 4/20 19. 

- Da dim thirc hin: Khách sn Melia —44 L Ththng Kit - Ha Ni. 

- Ni dung hyp/1y kin: 

/ Báo cáo cUa I-löi dong quãn trj, Ban Kim soát, Ban diu hành 

V Phixong an phân ph6i 1çi nhun vâ chia c tt'rc 

BAu cir HDQT, BKS nhim k' 2020-2025 

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



No'i nhân:  

- Nhu trên; 

- Liru VP.HDQT 
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B nghj VSD 1p và gfri cho Cong ty chüng tôi danh sách ngtrri s& hü'u chfrng khoán ti 

ngày dàng k cui cüng nêu trên vào dla  chi sau: 

- Dja chi nhn Danh sách (bàn cirng): VP.HEQT — TLng 28 — Tôa nhà VPBank — 89 Lang Ha 

- D6ng Da — Ha Ni, 

- Dia chi email nhân file dtr lieu: lankirn@vpcorn.vn   

Chüng tôi cam kt nhfrng thông tin v ngtrri s& hfi'u trong danh sách së thrqc sfr diing 

dung miic dIch va tuân thu cac quy dlnh  cüa VSD. Cong ty chñng tôi së hoàn toàn chlu 

trách nhim trtthc pháp 1ut nu Co vi phm. 
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