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NGHJ QUYET HQI BONG QUAN TRI

S& 53120 19/NQ-HDQT
(Wv: chat danh sách c dông d thtc hin gz'ti thông báo cho cd dông)
Can cfr Lut Doanh nghip s6 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 Va các vAn bàn süa
di, b sung, huàng dn thi hành;
CAn cir Lut cac T6 chrc tin ding s 47/2010/QH12 ngày 10/06/2010 Va các van bàn
sCra di, b sung, huông dan thi hành;
Can cr DiEu 1 Ngãn hang Thrnmg nlai Ca phAn Vit Nam Thjrth Vixccng (VPBank);
CAn cCr tr trinh Chü tjch HDQT VPBank và kin thang thAt cia các thành vien
HDQT.

HQI BONG QUAN TRI AN HANG TH1JaNG M1 CO PHAN
VI1T NAM TIIINH VUQNG QUYET NGI11:
Diu 1: Thông qua vic ch6t danh sácb ca dôngd thtrc hin gCri thông bàn cho c6 dông, ci
th nhix sau:

1. Ni dung thông báo: "Thông bão v vic d c, tng cü thãnh viên Ban Kiêm
soát nhirn k 2015-2020"
2. Ngây dAng k cuai cüng là ngây 22/02/2019.

Diêu 2: Giao và u' quyn cho Chü tjch Ui)i dang Quàn tr k các vAn bàn, tri&i khai các thu tic
cAn thi& theo quy djnh cUa pháp Iut d thrc hin vic gui thông báo cho DHDCD và tiên hành
clang k, xin chAp thun cua ca quan nhà ntrâc có thAm quyen vA các van âé nAn trén.
Diu 3: Nghj quyt nay có hiu lrc kttr ngày k. Các Ong/Bà Thành vién Hi dang Quàn
trj và các cá nhAn, dan vj lien quan chju trách nhim thi hành Nghj quyt náy./.3.•:
aNGUANTR1
Nui n/ian:

- Nhix Di&i 3 (dé t/h);
- BKS (dé blAt);
- Luu VP.HDQT
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