CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

12 -2010/CV-VPB

V/v: ñề cử thành viên HðQT, BKS
Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2010
Kính gửi: Quý vị cổ ñông VPBANK
ðại hội ñồng cổ ñông thường niên năm 2010 của VPBANK (dự kiến họp vào ngày
10/03/2010) sẽ tiến hành bầu Hội ñồng quản trị (HðQT), Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ mới.
Căn cứ các quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ VPBank, Hội ñồng quản trị VPBank xin
ñược thông báo ñến quý vị cổ ñông về tiêu chuẩn ñiều kiện, thủ tục ñề cử, ứng cử vào chức danh
thành viên HðQT, BKS VPBank nhiệm kỳ mới như sau:
A. SỐ LƯỢNG, TIÊU CHUẨN ðIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HðQT, BKS:
Theo quy ñịnh tại Nghị ñịnh số 59/2009/Nð-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt ñộng
của Ngân hàng thương mại, HðQT có từ 3 ñến 11 thành viên, trong ñó tối thiểu ½ tổng số thành
viên phải là người không ñiều hành và thành viên ñộc lập. Số thành viên ñộc lập ít nhất là 02
người; Số lượng thành viên BKS tối thiểu là 03 thành viên trong ñó có ít nhất ½ số thành viên là
chuyên trách.
Tiêu chuẩn, ñiều kiện làm thành viên Hội ñồng quản trị, Ban kiểm soát theo các quy ñịnh
của pháp luật và ñiều lệ VPBank như sau:
Tiêu chuẩn, ñiều kiện làm thành viên Hội ñồng quản trị

I.

1. Có ñủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc ñối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp ñược
quy ñịnh trong phần IV dưới ñây.
2. Có ñạo ñức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và các
nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của Luật doanh nghiệp.
3. Hiểu biết về hoạt ñộng ngân hàng, thể hiện:
-

Có bằng ñại học hoặc trên ñại học về ngành kinh tế hoặc luật; hoặc

-

Có ít nhất 03 năm làm người quản lý doanh nghiệp hoạt ñộng trong ngành tại chính, ngân
hàng, bảo hiểm, chứng khoán, kế toán, kiểm toán; hoặc

-

Là cổ ñông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số vốn cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết
của VPBank, và: có chứng chỉ xác nhận ñã qua chương trình ñào tạo về ngân hàng của cơ
quan có thẩm quyền hoặc có ít nhất 01 năm làm việc trong ngành ngân hàng;

II. Tiêu chuẩn, ñiều kiện làm thành viên Hội ñồng quản trị ñộc lập
ðối với thành viên HðQT ñộc lập, ngoài những tiêu chuẩn quy ñịnh tại phần I nêu trên cần ñảm
bảo yêu cầu về tiêu chuẩn và tính ñộc lập theo quy ñịnh sau:
1. Không phải là người ñang làm việc cho VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank hoặc
ñã làm việc cho VPBank hoặc công ty trực thuộc của VPBank bất kỳ thời gian nào trong 03
năm liền kề trước ñó.
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2. Không phải là người ñang hưởng lương và thù lao, phụ cấp khác của VPBank ngoài những
khoản ñược hưởng theo tiêu chuẩn thành viên Hội ñồng quản trị.
3. Vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của người ñó không
thuộc một trong các trường hợp sau: sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên
của VPBank; là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của VPBank hoặc công ty trực
thuộc của VPBank vào thời ñiểm hiện tại hoặc bất kỳ thời gian nào trong 03 năm liền kề
trước ñó.
4. Không phải là người quản lý, thành viên Ban Kiểm soát của VPBank tại bất kỳ thời ñiểm
nào trong 05 năm liền kề trước ñó; không trực tiếp hoặc ñại diện sở hữu từ 1% vốn cổ phần
có quyền biểu quyết trở lên của VPBank.
5. Không cùng người có liên quan theo quy ñịnh tại khoản 11 ðiều 5 Nghị ñịnh 59/2009/NðCP sở hữu từ 5% vốn cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của VPBank.
6. Thành viên HðQT ñộc lập có thể không phải là cổ ñông của VPBank.
III. Tiêu chuẩn, ñiều hiện làm thành viên Ban kiểm soát (BKS)
1. Từ 21 tuổi trở lên, có ñủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc ñối tượng bị cấm thành
lập và quản lý doanh nghiệp theo quy ñịnh tại phần IV dưới ñây.
2. Không nhất thiết phải là cổ ñông hoặc người lao ñộng của VPBank.
3. Có ñạo ñức nghề nghiệp trên cơ sở tuân thủ nghĩa vụ công khai các lợi ích liên quan và các
nghĩa vụ khác theo quy ñịnh của Luật doanh nghiệp.
4. Có bằng ñại học hoặc trên ñại học về ngành kinh tế, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà
mình sẽ ñảm nhiệm; có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong ngành tài chính ngân hàng,
kế toán, kiểm toán;
5. Cư trú tại Việt Nam trong thời gian ñương nhiệm (ñối với thành viên Ban kiểm soát chuyên
trách)
6. Không phải là người có liên quan của người quản lý của VPBank.
IV. Những trường hợp không ñược ñảm nhiệm chức danh thành viên HðQT, BKS
1. Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực
hành vi dân sự;
2. Người ñang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, ñang có án tích;
3. Người từng bị kết án về các tôi xâm hại an ninh quốc gia, các tội xâm phạm sở hữu; người
ñã từng bị kết án về các tội từ tội phạm nghiêm trọng trở lên;
4. Cán bộ, công chức theo quy ñịnh của pháp luật về cán bộ, công chức; cán bộ lãnh ñạo, quản
lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp 100% vốn sở hữu nhà nước, trừ những người ñược cử
làm ñại diện theo ủy quyền ñể quản lý phần vốn góp nhà nước tại doanh nghiệp khác;
5. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan,
ñơn vị thuộc Quân ñội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ
quan, ñơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam;
6. Người ñã từng là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh,
Giám ñốc (Tổng giám ñốc), Chủ tịch và các thành viên Hội ñồng quản trị, Hội ñồng thành
viên, Ban Kiểm soát của doanh nghiệp, Chủ nhiệm và các thành viên Ban quản trị hợp tác
xã tại thời ñiểm doanh nghiệp, hợp tác xã bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp doanh nghiệp,
hợp tác xã bị tuyên bố phá sản vì lý do bất khả kháng;
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7. Người ñại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tại thời ñiểm doanh nghiệp bị ñình chỉ hoạt
ñồng, bị buộc giải thể do vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trừ trường hợp là ñại diện theo
ñề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm chấn chỉnh, củng cố doanh nghiệp ñó;
8. Người ñã từng bị ñình chỉ chức danh Chủ tịch Hội ñồng quản trị, thành viên Hội ñồng quản
trị, Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám ñốc của ngân hàng hoặc
bị cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan pháp luật xác ñịnh người ñó có sai phạm dẫn ñến việc
ngân hàng bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt ñộng;
9. Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của thành viên Hội ñồng quản trị, Tổng giám ñốc
VPBank không ñược là thành viên Ban Kiểm soát VPBank.
V. Trường hợp cổ ñông nước ngoài (bao gồm cả người Việt Nam ñịnh cư ở nước ngoài)
tham gia Hội ñồng Quản trị phải có thêm các ñiều kiện sau:
1. Tỷ lệ số người tham gia thành viên HðQT VPBank chỉ ñược tương ứng với tỷ lệ vốn góp
của tất cả các cổ ñông nước ngoài tại VPBank.
2. Không làm thành viên HðQT quá 02 tổ chức tín dụng tại Việt Nam
B. QUYỀN ðỀ CỬ, ỨNG CỬ CHỨC DANH THÀNH VIÊN HðQT, BKS VPBank
I. ðiều kiện ñể ñề cử, ứng cử chức danh thành viên HðQT, BKS VPBank
Theo quy ñịnh của pháp luật và ðiều lệ Ngân hàng: cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông sở hữu từ 10%
trở lên tổng số cổ phần của VPBank trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền ñề cử
người ñủ tiêu chuẩn, ñiều kiện theo quy ñịnh làm thành viên HðQT và BKS. Số lượng ứng cử
viên mà cổ ñông/nhóm cổ ñông có quyền ñề cử phụ thuộc vào tỷ lệ sở hữu cổ phần của mình
trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của VPBank, như sau
- từ 10% ñến dưới 20% ñược ñề cử tối ña 01 ứng cử viên;
- từ 20% ñến dưới 30% ñược ñề cử tối ña 02 ứng cử viên;
- từ 30% ñến dưới 40% ñược ñề cử tối ña 03 ứng cử viên;
- từ 40% ñến dưới 50% ñược ñề cử tối ña 04 ứng cử viên;
- từ 50% ñến dưới 60% ñược ñề cử tối ña 05 ứng cử viên;
- từ 60% ñến dưới 70% ñược ñề cử tối ña 06 ứng cử viên;
- từ 70% ñến dưới 80 ñược ñề cử tối ña 07 ứng cử viên;
- từ 80% ñến dưới 90% ñược ñề cử tối ña 08 ứng cử viên
Trường hợp số lượng ứng cử viên ñược cổ ñông, nhóm cổ ñông ñề cử thấp hơn số ứng cử viên
mà họ ñược quyền ñề cử thì số ứng cử viên còn lại do Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát
hoặc các cổ ñông khác (theo ñiều kiện trên) tiếp tục ñề cử.
II. Hướng dẫn về thủ tục và hồ sơ ñề cử, ứng cử:
Hồ sơ ñề cử, ứng cử thành viên HðQT, BSK của cổ ñông hoặc nhóm cổ ñông VPBank
thỏa mãn các ñiều kiện nêu trên bao gồm:
-

Thông báo về việc lập nhóm và danh sách ñề cử, ứng cử (Mẫu số 1);

-

Sơ yếu lý lịch theo có xác nhận của UBND phường, xã nơi ñăng ký hộ khẩu thường trú
(Mẫu số 2);

-

Bản sao có công chứng các văn bằng, chứng chỉ chứng minh trình ñộ chuyên môn của
ứng cử viên, nếu bằng tiếng nước ngoài thì phải công chứng bản dịch sang tiếng Việt;

-

Nếu người ñược ñề cử là người ñại diện của pháp nhân, phải có nghị quyết của HðQT
(ñối với Công ty cổ phần) hoặc Hội ñồng thành viên (ñối với Công ty TNHH) về việc cử
người ñại diện phần vốn góp tại VPBank và ñồng ý cho làm thành viên HðQT hoặc BKS
VPBANK.
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-

Trong trường hợp ứng cử viên ñang là người quản lý của Tổ chức tín dụng khác, phải có
chấp thuận của Hội ñồng quản trị của tổ chức tín dụng ñó;

-

Bản kê khai người có liên quan ñối với ứng cử viên (Mẫu số 3);

-

Bản công khai các lợi ích liên quan (Mẫu số 4);

-

Các văn bản cần thiết khác chứng minh ứng cử viên ñủ các ñiều kiện, tiêu chuẩn theo quy ñịnh;

Hồ sơ nêu trên ñược lập thành 03 bản chính và gửi về Văn phòng HðQT VPBANK, số 8
Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội trước Thứ Bảy, ngày 20/02/2010.
Từ ngày 21/02/2010 ñến ngày 24/02/2010, Hội ñồng quản trị hoặc Ban kiểm soát hoặc
các cổ ñông khác thỏa mãn ñiều kiện tại ñiểm I mục B sẽ tiếp tục ñề cử (trong trường hợp số
lượng ứng cử viên ñược cổ ñông, nhóm cổ ñông ñề cử tính ñến ngày 20/02/2010 thấp hơn số
ứng cử viên mà họ ñược quyền ñề cử).
Trên cơ sở tập hợp các ñề cử trên, HðQT VPBank phối hợp với Ban kiểm soát VPBank
thẩm ñịnh ñiều kiện tiêu chuẩn của ứng cử viên, lập danh sách và hồ sơ ứng cử viên trình NHNN
chấp thuận. ðây sẽ là danh sách chính thức ñể ðHðCð tiến hành bầu HðQT và BKS nhiệm kỳ
mới trong cuộc họp.
Công văn này, các mẫu biểu, văn bản kèm theo và trích lục các quy ñịnh liên quan của
pháp luật và ðiều lệ VPBank ñều ñược ñăng trên trang web của Ngân hàng tại ñịa chỉ
www.vpb.com.vn ñể quý vị cổ ñông tiện tra cứu.
Mọi thắc mắc xin liên hệ: Văn phòng Hội ñồng Quản trị VPBANK số 8 Lê Thái Tổ,
Hoàn Kiếm, Hà Nội, ñiện thoại 043.9288900, email vanphonghdqt@vpb.com.vn .
Trân trọng.
Nơi nhận:

T/M HỘI ðỒNG QUẢN TRỊ

-

Như trên

CHỦ TỊCH

-

Lưu VP HðQT

Phạm Hà Trung
Các luật tham chiếu:
-

Luật các TCTD số 07/1997/QHX và các luật sửa ñổi bổ sung;

-

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

-

Nghị ñịnh số 139/2007/Nð-CP ngày 05/09/2007 Hướng dẫn chi tiết một số ñiều của Luật doanh nghiệp;

-

Nghị ñịnh số 59/2009/Nð-CP ngày 16/07/2009 về tổ chức và hoạt ñộng của NHTM;

-

Quyết ñịnh số 1087/2001/Qð-NHNN ngày 27/08/2001 ban hành quy ñịnh về tổ chức và hoạt ñộng
của HðQT, BKS, Tổng giám ñốc Ngân hàng TMCP của Nhà nước và nhân dân;

-

Căn cứ ðiều lệ VPBANK ñược NHNN chuẩn y ngày 18/09/2003 theo quyết ñịnh số 1099/QðNHNN và chuẩn y việc sửa ñổi bổ sung ngày 28/05/2009 theo quyết ñịnh số 1320/Qð-NHNN;
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