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* VPBank 
Ngãn Hang Vit Nam Thnh Vu'cng 

Si:9i/2O19/CV-HDQT 

Vc vicc: cong bO' thông tin Nghj 

quyet DHDCD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

DOc 1p — Tiy do — Hnh phuic 

Ha Nôi, ngày 24 tháng 06 nãm 2019 

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN DIN TU' CUA 
SO GIAO DJCH CHUNG KHOAN TP 11CM 

KInh gfri: S& Giao dch Chüng khoán TP HCM 

1. Tchfrcniêmyt: Ngan hang Thucing mi C phn Vit Nam Thjnh Vi.rçing 

2. Machtrngkhoán: VPB 

3. Tru s& chInh: 89 Lang H, Phung Lang H, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni 

4. Diên thoai: (84-24) 3928 8869 

5. Fax (84-24) 3928 8867 

6. Ngu*i thiyc hin cong b6 thông tin: NGO CHI DUNG 

Da chi: 89 Lang H, Phu'ông Lang H, Qun Dng Da, Thành ph Ha Ni 

Din thoi ciy quan: (84-24) 3928 8869 

Fax: (84-24) 3928 8867 

7. Loai thông tin cOng bi: I 24h El 72h LI Yêu c.0 LI Bt thithng LI Djnh kS' 

8. Ni dung thông tin cong b: 

- Nghj quyt s6 03/2019/NQ-DHDCD và s 04/2019/NQ-DHDCD ngày 22/06/20 19 và Biên 

ban kim phiu s 03/2019/BBKP-DHDCD ngày 22/06/2019 v các ni dung Iy kin 

bAng van ban. 

Thông tin nay dà duc cong b trên trang thông tin din tCr cUa Ngân hang vào ngày 

24/06/2019. 

Chng tôi xin cam kt cac thông tin cong b trên day là dung sir that và hoàn toàn chju trách 

nhim truc pháp lust v ni dung các thông tin dã cong b. 



C HIN CONG BO THONG TIN 
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NAM 
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Tài lieu th'nh kern: 

- Nghj quyê't DHDCD soC  03/2019/NQ-
DHDCD va soC 04/019NQ-DHDCD 
ngày 22/6/2019 
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* VPBank 
Ngân Hang Vit Nam Thlnh Ving 

89 Lang Ha - D6ng Da — Ha Ni 
So DKDN: 0100233583 
Dang k 1n du ngày 08/09/1993 
Dang k thay dôi 41 ngày 27/11/2018 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dç5c 4p - Trdo - Hgnhphzc 

*** 

Ha n5i, ngàyo2.&tháng 06 nãni 2019 

NGHI QUYET BA! HO! BONG CO BONG VPBANK 
S 03/2019NQ-BHBCB 

Can c&Luát các TCTD nàm 2010 
Can thLut doanh nghip nam 2015 
Can th Diêu l VPBank 

Can cCr kt qua kim phiu tai  Biên bàn kim phiu các phiu ly 5' kin cüa c dong VPBank theo 
cong vAn so 88/2019/VPB ngày 12/06/2019, Dai  hi dng c dông VPBank dâ thông qua Nghj quyêt 
ye Phuorng an phát hành trái phiu (theo chtro'ng trinh Euro Medium Term Note) thành nhiêu 
dçrt phát hành va vic niêm yt trái phiu ti so' giao dlch  chfrng khoán nir&c ngoài nhir sau: 

1. Thông qua Phtro'ng an phãt hành vO'i các ni dung chInh nhir sau: 

TT Chi tiêu Ni dung 

1 T chüc phát hành Ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vrçing 

2 Ten gçi cUa trái phiu Trái phiu qu6c t phát hành theo chwmg trInh Euro 
Medium Term Note ("Chirong trInh phát hành") 

3 Dng tin phát hành và dng 
tiên si:r dçing dê thanh toán gôc, 
lAi trái phiêu 

USD 

4 Mnh giá trái phiu 1.000 USD hoc bi s6 cüa 1.000 USD, hoc mnh giá 
khác di.rcic xac djnh phü hçip vâi tp quAn thj tru&ng trái 
phiêu quôc tê và các quy tAc ya quy djnh ci:ia So Giao djch 
Chü'ng khoán dir kiên niêm yet. 

5 Kh6i li.rccng phát hành (t6ng 
mnh giá phát hành cüa các dqt 
pháthành) 

T6i da 1.000.000.000 USD (met t5' do La M) 

6 K' han  trái phiu 

ThOi gian d%r kin phát hành 

03 nAm vàJhoc 05 nAm 

7 Trong nAm 2019 và nAm 2020 — Thii gian phát hành cüa 
tirng dqt cii the se do HDQT quyêt djnh 

8 Mtc dich phát hành và phi.rang 
an sCr dirng vOn phát hành trái 
phiêu 

Tang quy mô von hoat dng cUa VPBank 

9 LAi suit danh nghTa trái phiu Co th là lAi sut CO djnh, thá nOi, kt hqp giüa lAi suit CO 
djnh và thà noi, hoc loai lAi suât cau trüc khác (dtrcic xác 
djnh cho mi dqt phát hành theo phwng pháp dirng sO cAn 
ccr tInh hmnh thj trisOng tai  thOi diem chào ban) 

10 Phi.ring th(rc thanh toán gOc và 
lAi trAi phieu 

• GOc trái phiu di.rçrc thanh toán khi dáo han  hoc theo 
k hoach  thOng nht vOi nhà dâu tu, thy thuc vao tmg 
dqt phát hành 

• Tin läi trái phiu thrçic thanh toán theo djnh k5', trü 
trixOng hqp các nba dau ti.r hoc diêu kin thj trirOng 
yêu câu thOa thun khác di 



I BONG CO BONG 
CH HBQT 

TT CM tiêu Ni dung 

11 Thj tri.thng, và dja dim t chi.'rc rTrái  phiu s dixçic phát hành ra thj tri.r&ng qu6c t 
phát hành 

12 Niêm yt Trái phiu thrçic niêm yet ti Sâ Giao djch Chüng khoán 
Singapore 

khac Giao và Uy quyn cho HOi  dng quán trj quyt djnh phü 
hcip vài các quy djnh cUa phap luat  hin hành và tInh hInh 
thirc tê khi triên khai dçit phát hành. 

2. Thông qua Phixng an niêm yt toàn b trái phiu quc t (theo chrong trInh Euro Medium Term 
Note) duc phát hành thành nhiêu dçt neu trên ti Sê Giao djch Chüng khoán Singapore. 

3. Di hi dng c dông giao và Uy quyn cho Hidng Quãn trj toàn quyn quyt djnh và thirc hin các 
cong vic cn thit d trin khai vic phát hành và niêm yet trái phiêu quOc tê nêu ti khoân 1 và 
khoãn 2 trên day, bao gOm nhixng không hn chê các cong vic sau: 

Quyt djnh nOi  dung chi ti& phuong an chào ban trái phiu qu6c t, Chiiong trInh phát hành, k hoch 
si'r dmg von tir cac dçit phát hành trái phiu theo Chuong trInh phat hành, các nOi  dung lien quan den 
vic phát hânh trái phiêu qu6c th va vic niêm yt trái phiêu (bao gm nhixng không giâi hn tth các 
van de lien quan den th?ii diem phát hành, läi suât, các mi'rc phi lien quan den dçit phát hành, khôi 
krcing trái phiêu phát hành cUa trng dçxt phát hành ...); 

ii. Quy& djnh va trin khai vic thirc hin các thU tiic cn thi& ti các co quan, t6 cht'rc, cá nhân Vit 
Narn và ni.r6c ngoài dê thiêt 1p Chuong trinh phát hânh, thc hin vic phát hành và niêm yet trái 
phiëu quôc tê trên day (bao gôm nhung khong giâi h?n  vic thông báo, xin chap thu.n, xin van ban 
mien trü/phê duyêt ... tir Ngân hang Nha nixâc Vit Nam, Uy ban Chüng khoán Nba nu6c, các b 
ngành lien quan, SO giao dch chüng khoán Singapore ...); 

iii Quyet dinh viec thiêt lap, bô sung, sua dôi, hoan chinh cac van de nôi dung cua phwmg an pi. .. \ nh 
trái phiêu quôc tê, Chuong trInh phát hành trái phiêu quôc te và vic niêm yt trái phiu quO 
nhix các van de, nOi  dung trong qua trinh thrc hin các thU tic can thiêt vâi các Co quan, t 
nhân có lien quan 1AM 

iv. Thông qua ni dung và quy& djnh k cac hqp dng, tài 1iu, van ban cn thi& lien quan 
trinh phát hành vãIhotc dê phát hânh và niêm yet trái phiêu quc th; 

v. HDQT có th Uy quyn li cho ChU tjch HDQT hoc TGD hoc ngii?ii khac thc hin cacquyn, 
cong viec &rçlc Uy quyên nêu trên và ng.rôi diiçic Uy quyn có th Uy quyn 1ti. 

4. Di hi dng c dong chap thuQn, phê chun toàn b các quyt djnh và cOng vic do HDQT thirc hin 
nêu trên. 

5. Nghj quyt nay có hiu 1irc k ttr ngày ks'. Hi dng Quán trl VPBank chju trách nhirn thi hành Nghj 
quyêt nay. 

No'! nhán: 
Co dOng VPBank 
HDQT, BKB 
Lwu VP HD9Q// 

13 Các diu kiên, diu khoân 
cUa trái phiêu và ni dung khác 
cüa phrang an chào ban 
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4 VPBank 
Ngân Hang Vit Nam Thnh Vuo'ng 

89 Lang H - B6ng Ba - Ha Ni 
So BKDN: 0100233583 
Bang k5' thn du ngày 08/09/1993 
Bang k5' thay dôi 41 ngày 27/11/2018 

CONG HOA xA HOI  CHÜ NGHTA VIT NAM 
D5clçp - Tirdo -Hgnhphic 

Ha n5i, ngàyo9jjháng 06 nám 2019 

NGH! QUYET BiI HQI BONG CO BONG VPBANK 
S 04/2019NQ-BHBCB 

Can thLuiIt các TCTD näm 2010 
Can ci'i'Luat doanh nghip nám 2015 
Can cü' Diêu l VPBank 

Can cü két qua kim phiu ti Biên bàn kim phiu cac phiu ly 5'  kin cUa c dông VPBank theo 
Cong van so 88/2019/VPB ngày 12/06/2019, Bi hOi  dong c dong VPBank dä thông qua Nghj quyêt 
sau: 

1. Thông qua Phrnng an phát hành trái phiu doanh nghip xanh ("Green Bond") v6i các thông tin 
cc bàn nht.r sau: 

I. .i tni lieu 1'Q1 aung 

I Trái phi&i không chuyn di, không có bão dam khOng I 
1 Lou hmh kern theo chüng quyn 

2 Khi 1uqng j Khi luqng dir kin phát hành 120.000.000 DO la M5 

3 Dng tin phát hành và thanh DO la M (USD) 
toán gOc, lãi trái phiêu 

4 K'han 3näm 

5 Lài sut Theo thOa thuân 

6 Phiicmg thüc thanh toán gc và Gc thanh toán khi dáo han 
1i trái phiêu

LAi thanh toán theo dinh k5' 
........................---.-...----...— -. 

7 Mic dIch phát hành va phuang Tài trçl cho vay danh miic xanh/ khoàn vay dáp iirng tiêu chI 
an si ding von phát hành trái xanh. 
phiêu 

...-.-----.--------.-----..-- .... 

8 Phiiang thüc phát hành Phát hành trái phiu riêng lê, ban trirc tip cho nhà dutu 
trái phiêu, không thrc hin dâu thâu phát hành trái phiêu. 

9 

10 I  

K hoach b trI ngun thanh Ngun thanh toán g6c và Iãi trái phiu là ti'r doanh thu hot 
toán gôc và lài trái phiêu ctng kinh doanh cüa ngân hang và các nguôn hqp pháp 

khác. 

Th?i gian d? kin phát hành Trong nárn 2019 Va narn 2020- Thi gian phát hành ci th 



Ncri nhdn: 
Co dOng VPBank 
HDQT, BKS 
Lu'u VP HDQT 

Các diu kiên, diu khoãn khac Giao va üy quyn cho Hi dng quán trj quyt djnh phü 
cüa trái phiêu và các ni dung hqp vâi các quy djnh cüa pháp 1ut hin hành và tInh hInh 
khác cUa phucing an phát hành thrc tê khi triên khai dçit phát hành 

2. Dai  hi dng c dông giao và Uy quyn cho Hi dng Quãn trj toàn quyn quyt djnh và thçrc 
hin cac cong vic cn thit d trin khai vic phát hánh Trái phiêu Doanh nghip Xanh nêu tai 
khoãn 1 trén day, bao gôm nhixng không han  chê các cong vic sau: 

(vii) Quyt djnh ni dung chi tit phixong an chào ban Trái phiu Xanh, Chixng trInh phát hành, k 
hoach sü diing vn tir các dçit phát hành trái phiêu theo Chisang trInh phát hành, các ni dung 
1in quan dn vic phát hành Trái phiêu Xanh (bao gôm nhixng không gith han  tâi các van dê lien 
quan den thai diem phát hành, lAi suât, các mc phi lien quan den dqt phát hành, khôi krng trái 
phiêu phát hành cUa tfrng dçTt phát hânh ...); 

(viii) Quyt djnh va trin khai vic thirc hin các thu tçic cn thi& t?i  các c quan, th chüc, cá nhân 
Vit Nam va ni.rOc ngoài dê thi& 1p  Chucing trinh phát hânh, thirc hin vic phát hành Trái 
phiêu Xanh trên day (bao gôm nhixng không giài han  vic thông báo, xin chap thun, xin van 
ban mien trirIphê duyt ... tr Ngan hang Nhà nixâc Vit Nam, Uy ban Chrng khoán Nhà nixâc, 
cac b ngành lien quan...); 

(ix) Quyt djnh vic thit lip,  b sung, sira di, hoàn chinh các vn d ni dung cüa phumg an phát 
hânh, Chucmg trInh phát hànhTrái phiêu Xanh cUng nhis các vn d& ni dung trong qua trInh 
thirc hin cac thu tiic can thiêt vâi các cci quan, tO chirc, cá nhân có lien quan. 

(x) Thông qua ni dung và quyt djnh k các hçip dng, tâi 1iu, van ban cAn thit lien quan den 
Chircing trinh phát hành vàIhotc dê phát hành Trái phiêu Xanh; 

(xi) HDQT có th uy quyn Iai cho Chu tjch HDQT hoc TGD hoc ngrYi khác thçrc hin các quyn, 
cong vic dixqc Uy quyên neu trên và ngrJi duçrc üy quyên có the üy quyên lai. 

3. Dti hi dng cO dông chap thun, phê chuAn toàn b các quy& djnh và cOng vic do HDQT 
thuc hiên nêu trên. 

4. Nghj quyt nay cO hiu hrc k tir ngày k. HOi  dng Quãn trj VPBank chju trách nhim thi l 
Nghj quyet nay. 

T/M DAI HO! BONG CO BONG 

Op233s, 
U UT!CHHBQT 

NGANH' 
THIJONGMAI 

* VITNA. 

THINHVUONG 
N 
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* VPBank 
Ngâa Hang Vit Nam Thlnh Vuçvng 

S: 03/2019/BBKP-DHDCD 

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 

DOc 1p - Ty do - Hnh phüc 

 

Ha Nç5i, ngày 22 thang 06 nám 2019 

BIEN BAN KIEM PHIEU 
LAY ' MEN CO BONG BANG VAN BAN 

V/v thông qua mt sni dung 

I. Thông tin doanh nghip: NGAN HANG THUONG MI CO PHAN VIT NAM TH!NH VUNG 

- Churng nhn Dãng k2 Kinh doanh s 0100233583 do Sr K hoach và Du tu' Thành ph Ha Ni dang k' 

1n du ngày 8 tháng 9 nãm 1993 và thay di 1n th 41 ngày 27 thang 11 näm 2018. 

- Trii sO' chInh: TOa nhà VPBank, S 89 Du'ng Lang lla  Phithng Lang Ha,  Qun D6ng Da, Thành ph6 Ha 

Ni 

II. Vn d cn xin kin bang van ban 

Theo Phku ly j5 kiên kern theo to' trinh s6 88/2019/C V-HDQT ngày 12/06/2019, ci th: 

- Thông qua Phu'cmg an phát hành trái phiu (theo cluro'ng trinh Euro Medium Term Note) thành nhiu dqt 
phát hành va vic niem yt trái phiu nay tai  sO' giao djch ch(rng khoán nu'âc ngoai, clii tit tai  "Dir tháo Ngh 
quyt s 03/2019/NQ -DCDCD". 

- Thông qua phu'ang an phát hành trái phiu doanh nghip xanh (Green Bond) cho cac nba du tu' theo hInh 
thirc phát hành riêng lé, chi tit tai  "Dr Thão Nghj quyt s 04/2019/NQ-DHDCD". 

III. Ban Kim phiu 

1. Di din HDQT kim phiu: 

• Ong Ngô ChI Dung - Cliii tjch HDQT 

2. Giám sat vic kim phiu: 

• Ba Kim Ly Huyn — Thành viên Ban Kim soát 

3. Thu'k: 

• Ba Bào Minh Nguyt - Thu k' HDQT 

IV. Kt qua kim phiu 

1. Tng s phiu và s phiu hçp !: 

• Tcing sphiéuphát ra: 17.987phku, chilm 100% tang so' cphn có quycn biêu quyet cüa VPBank. 

• Tang sOphiéu biéu quyê't thu v: 103 phiEu, tuv'ng &ng vái 1.900.138.637 cdphn, chièm 77.344% 
tang s cphn có quyn biu quyet cia VPBank. 

(DInh kern theo Danh sách cd dông tharn gia bicu quyet) 

• SOphiêu hçrp lc:103 phiêu, chiê'm 100% tang sphiéu bku quyet thu v, tuvng &ng vó'i 77.344% tang 
sO c phdn có quycn biu quyet cia VPBank 

• Sphieu khOng hcrp le: 0phiëu, chirn 0% tdng sdphiê'u biu quyét thu v tiro'ng üng vOl 0% tdng s 
cphn có quyn biéu quyet cüa VPBank 

Trang 1/2 



GIAM SAT KIEM PHIEU 

Ba Kim Ly Huyn 
Thành viên Ban Kiêm soát Chi tich Hç5i dOng Quán trj 

DAI pjN I BONG QUAN TRI 

.- 
0 

0 ChI Dung 

2. Biu quyt ni dung: Thông qua Phtro'ng an phát hành trái phiu (theo chung trInh Euro Medium 
Term Note) thành nhiêu dqt phát hành va vic niêm yt trái phiu nay ti s giao djch chfrng khoán 
niroc ngoài, chi tit ti "Thy thão Nghj quyt s 0312019/NQ -DC}JCD" 

• Tan thành: 100 phieu, chiém 99.998% tdng sphie'u bizi quyét thu v ttrong thig vái 77.3427% tong 
s cphn có quyn biu quye't cia VPBank 

• Khóngtán thành: 1 phiéu, chiém a 0001% tdng sphiéu biu quyet thu v, tuzmg th'zg vó'i 0.0001% 
tong sO có phOn có quyên biêu quyêt cüa VPBank 

• Khong CO j kiên: 2 phi èu, chié'm 0.001% tdng sphièu bku quyét thu v, tu'olig thig vái 0.0008% tong 
sO cphn cO quyn bieu quyeCt  cüa VPBank 

3. Biu quyt ni dung: Thông qua phuo'ng an phát hành trái phiu doanh nghip xanh (Green Bond) 

cho các nhà du tir theo hInh thfrc phát hành riêng lé, chi tit ti "Diy Thão Nghj quyt so 04/20191NQ-
BHBCD". 

• Tan thành: 99phieu, chièm 99.998% t&ig sphieu bku quyét thu v tuvlig z'rng vái 77.3425% tOng 
sá cdphcn có quyn bku quyét cüa VPBank 

• KhOng tan thành: 1 phieu, chthm 0.0001% tang sphièu bku quyet thu v tuviig &ng vái 0.0001% 
tOng so cOphân cO quyên biêu quyêt cia VPBank 

• KhOng CO j5 kièn: 3 phiéu, chiém 0.001% tdng sphié'u bku quyet thu v tu'ung thig vái 0.001% tong 
sá cphdn cO quyn biu quyet cüa VPBank 

Các thành viên Hi dng Quãn trj va dai din Ban Kim soát giám sat vic kim phiu dã xem xét, thông nht 
thông qua toàn van ni dung Biên ban nay và chju trách nhim truó'c Dai  hi dng C dông và truó'c pháp 1ut 
v tInh chInh xác, trung thtjc ciia cac ni dung cña Biên ban. 

ANG 
-iCÔPH 

• NAM 

•vUOHG 

NGU1I ME PHIEU 

Ba Bào Minh Nguyt 
Thw kj5 

Trang 2/2 
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