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TP. H6 Chi Minh, ngày 19 thàng 11 nàm 2022 

CONG Bó THONG TIN 

KInh gCi: 	Uy ban Ch(Ing khoán Nhà nl& 

Sà Giao djch Chang khoán Vit Nam 

Sâ Giao dlch  Chng khoán Thành ph6 H6 Chi Minh 

SiGiao dlch  Chng khoán Ha NQI 

1. Ten t6 chCtc: 	NGAN HANG TMCP QUOC Tt VIT NAM (VIB) 

MachCrngkhoán: 	VIB 

Dia chi try sâ chInh: 	Thng 1 (tng trêt) Va tang 2 tOa nhà Sailing Tower, s6 11 1A Pasteur, phtiäng 

Bn Nghé, qun 1, thành phö H6 Chi Minh 

Dien thoai: 	 (028) 62999039 	Fax: (028) 62999040 

Email: 	 congbothongtinvib.com.vn  

2. Ni dung thông tin cong bó 

Ngày 18.11.2022, HOi  dóng Quân tri VIB dã ban hành NghI quy& so' 046.22.1301D phê duyt vic trin 

khai và thç(c hin phucrng an tang v6n diu 16 cCa Ong ty trách nhiem hciu hn mOt  hành vien Quãn 

Ncr và Khai thác tài san Ngân hang Thuang mi c6 phn Quöc T Vit Nam (VIBAMC) là cOng ty con càa 

VIB nhU sau: 

- 	Tang vön diéu 16 VIBAMC tCi 100 t' dóng len 350 t' dóng, ttfng tng mac tang them là 250 t' 

dóng, tCt nguôn v6n ch sO hCcu ca VIB. 

- 	Thông qua Diu 16 VIBAMC nhit sau: 

SCta d6i khoán 3 Diu 4: "VIBAMC Co v6n va tài san do Chu' sO hCiu cp, trong do v6n diu 16 là: 

350.000.000.000 VND (Ba tram näm mic1i t) d6ng), VIBAMC ch!u trách nhim trong phm vi s6 v6n 

và tài san thuc sO hau cta VIBAMC". 

Thông tin trén &Içlc cong bö trên trang thông tin din tCf cia VIB vào ngày 19.11.2022 ti difing dn: 

hi1pL/www.vib.com.vn/vn/n1)a-dau-tu/thong-tin-co-dong.  

VIB cam kt các thông tin cong b6 trên dày là &ng s/ that và hoàn toàn chju trách nhim truOc pháp 

Iut v ni dung các thông tin dà cong bö. 
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