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NGAN HANG TMCP QUOC Tf VIET NAM 
	

CONG HOA XA HOl CHCJ NGH1A VIET NAM 

Soc lp - T( do- Hnh phüc 

S6: 142247.22 
	

IP. H6 Chi Minh, ngày 23 thing 12 nãm 2022 

CONG BO THONG TIN 

KInh gui: 	cJy ban Chctng khoán Nhà nuOc 

Sà Giao dich Chüng khoán Viêt Nam 

Sà Giao dich Chung khoán Thành ph6 H6 Chi Minh 

Sâ Giao dich Chthig khoán Ha N61 

1. Ten to' ch!k: 	NGAN HANG TMCP QUOTE VIET NAM (VIB) 

Ma chtng khoán: 	VIB 

Sia chi tru sà chinh: 	Tang 1 (tang trêt) và tang 2 tôa nhà Sailing Tower, s6 111  Pasteur, phng 

Bn Nghé, quân 1, thành phö Ho Chi Minh 

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

Email: 	 congbothongtinvib.com.vn  

2. Ni dung thông tin cong bO 

a. Biên bàn kim phiu ly 9 kin co' dOng va Nghi quyét Sai hôi dóng c6 dOng ngày 22.1 2.2022 vài 

nQi dung: 

- 	Stia döi Si4u 10. 

- Thông qua PhJcng an tam üng c6 tik bang tin mat näm 2022 cho co' dOng hiOn hu'u cüa VIB vOi 

t lé tam ung c6 tuc tin mat trên vOn diéu le là: 10,0%. 

b. Siu IC- VIB ngày22.12.2022. 

Thông tin trên &1cc cong b6 trén trang thông tin diOn tts cia VIB vao ngày 23.12.2022 tai diiàng dan: 

https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu.  

VIB cam két các thông tin cong b6 trên day là dung su that va hoàn toàn chiu trách nhiOm trUOc pháp 

luât v nôi dung các thông tin dã cong b6. 

TUQ. TOng Giám d6c 

ng Giám do' 

Tài lieu dInh kern: 
0 .*.  - Bien bàn kiem phieu lay y kien co song va Ngh! quyet 

	

JTHLJNG MJ CÔPAN' -. 	 Dai hi d6ng cO dôrig ngày 22.1 2.2022. 

* 	QUÔCTE 	•* 	 - Diéul VIB ngày22.12.2022. 

VIETNAM 

An Thanh San 
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Nqân hànq QuácTé 

TP. HO Chi Minh, ngày 22 tháng 12 nàm 2022 

NGH! QUVET DAI HOI DONG Co DONG 

SAl HOI SONG cO SONG VIB 

Can c(iSiéu l Ngãn hang TMCP QuOcThVièt Nam (VIB); 

Can cti ) kin bang van bàn ccia các co' dông va Biên bàn kim phiu sO 002.22.GSM ngày 

22.12.2022, 

QUYT NGHI: 

1.0 Thông qua viêc diu chinh t' lê si hu'u t61 da cO phn VIB ct'ia nhà du tU nUOc ngoài: 

- 

	

	Diéu chinh t' le sâ hCIu tOi da co' phn VIB câa nhà du tu nuàc ngoài là nhO han hoc bang 

30% vOn diu lè VIB. 

- 

	

	(Dy quyén cho Hôi dOng Quán tn (HSQT) chO dong quy& dinh các nôi dung cong vic sau 

V64  t' le sâ hCru tOl da c6 phn VIB cOa nhà dau tii ntfOc ngoài (sau dày gçi tt là "Ti' 16 sâ hCIu 

t6i da") trong phm vi nhO hn hoc bang 30% von diéu 16 cüa VIB: 

(I) Thai dim ap dyng T' lê sâ hu'u tOi da và mc T' lê sâ hu'u tOi da cu the' ti tüng thai 

dim. 

(ii) Viêc khOa/mâ T' le sâ Wu tOi da theo bat k' mik t' lé nào và nguyen tc khóa/mi T' lê 

sâ hCtu t6i da. 

(iii) Quyt dnh các vn de', 	dung khác cO On quan dn viec khóa/mà T' lê sâ hccu tOl da 

nhif nêu trén phü hap vOi yOu cu ccia vic quân l t' l sâ hctu co' phn VIB cüa nhà du 

tti niIOc ngoài. 

(iv) Quyt dinh các vn dé phát sinh khàc có lien quan den viêc quàn l T' lê s1 hciu tOi da. 

(v) Thic hin và/hoc giao/Oy quyén cho TOng Giãm dOc thy'c hièn các trinh tt, thti tuc vài 

các Ca quan Nhà nu'âc CO thm quyén d4 hoàn tat càc cong vic nhti nêu trên. 

(vi) Thai han üy quyén: tC ngày có nghi quyetSHDCD den hét ngày 31.12.2023. 

2.0 Thông qua nôi dung sCa d6i Siéu 16.11 Oiéu l VIB nhii sau: "T' l sâ hCIu tOi da CO phn cCia 

nhà du w nifOc ngoài là nhO han hoäc bang 30% Von diéu le và t' lè nay CO the duçic diéu 

chinh giàm/tang theo quyêt dinh cCia HSQT trén ca sO Oy quyén cüa SHDCS nhicng khang 

vticit qua t' lê tOi da phàp luât cho phép", và giao cho Chü tich  HOQI k ban hành Diéu l 

sia d6i và quyét dinh thOi diem có hiêu kcc ca Diéu lê scia d6i phü hap vOi ké hoach quàn 

l t lê sO hCIu tOi da c6 phân VIB cCia nhà du tti nuOc ngoài do HDQT quyét dinh trèn ca sO 

üy quyén cüa SHDCS nêu tai myc 1.0 trên. 



3.0 Thông qua Phifcing an tam Cing co' tttc tién mt nãm 2022: 

- 	Thtfc hin tam ü'ng c6 tCic tién mat nãm 2022 cho c6 công hièn hOu ccia VIB vó t' lè tam 

Crng c6 tiYc tin mat trén v6n diéu lé là 10,0% 

- 	Uy quyk cho HSQT chCi dng quytdinh các nôi dung sau ye viec tam ttng c6 tüc tién mat: 

(I) Thai die^m thLic hièn vlêc chi ti-6 tam crng c6 tUc tien mat. 

(ii) Quyt dinh các van de' phát sinh khác có lien quan den vièc tam i(ng cö tctc tién mt. 

(iii) Thtfc hin và/hoäc giao/iy quyen cho T6ng Giám d6c thtic hin các trinh tU, thu tyc vOl 

các cc( quan Nhà nitdc có thm quyen d6 hoàn tat các cong viêc nèu trén. 

4.0 Nghi quyét nay có hièu Ric k ttI ngày k. Hôi dóng Quán tri và các dn vi/cá nhân Co lien 

quan chiu trách nhim thi hành Nghi quyet nay theo dung quy dinh cüa Pháp luãt và cüa 

VIB. 

TM. eal hôi d6ng Co' dông 

Hôi d6ng Quàn tr 
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VIBr 
S6: 002.22.GSM 	 Nn kuiçj 	r 

TP. Ho Chi Minh, ngày 22 thang 12 nãm 2022 

BIEN BAN KIEM PHIU LAY V KIEN có DONG 

V.v Thông qua: (I) vic diéu chinh t9 16 sâ hCIu tOi da cö phn VIB cOa nhà 	u tU nu'Oc ngoài, (ii) nôi 

dung süa dOi fiéu 16.11 eiéu l VIB, (iii) Phticing an tam U'ng c6 tc tién mat näm 2022 

Ngãn hang TMCP Quóc îé Viêt Nam (VIB) 

€ia chi: Tang 1 (tang trot) và Tang 2 Tôa nhà Sailing Tower, 56 111  Pasteur, Phiiàng Ben Nghé, Qun 1, 
Thành phO HO Chi Minh, Viét Nam. 

Giây phép thành lap và hot d6ng sO 23/GP-NHNN ngày 19-09-2022. 

thtY 37 ngày 08-08-2022. 

Horn nay, vào hOi 09 giel 00 phüt, ngày 22 thang 12 nàm 2022, ti Try sà chInh Ngân hang TMCP QuOc 

T (VIB), Ban kim phiéu N tién hành kim phiu Iy 9 kign c6 d6ng VIB (Phigu ly 9 kien so' 

002.22.GSM ngày 05.1 2.2022 do Hi dOng Quàn tri gi xin 9 kign c6 dông bang van bàn) vOi ni dung 

nhtfsau: 
((Cc  

1.0 Muc dIch Iy y kign 

1.1 V& t' 16 sà hau t6i da c6 phan VIB cOa nhà dâu tu niiOc ngoài 

- 	Dai hôi d6ng co' dOng (DHDCf) bt thRlng VIB ngày 17.11.2016 da ra Nghi quyet sO 3.1948.2015 

phê duyet t9 Iè so hcru t6i da co' phan VIB cüa nhà u tii ntiOc ngoài cy the' nhti sau: "thông qua 

vic chOt t9 16 sO hUu cOa Nhà dau tu ntlOc ngoài ti VIB t6i da là 20,5% vOn iu lè VIB cho 66n khi 

CO quyét dinh khác cOa SHeCD"; CJy ban chüng khoán Nhà niiOc (UBCKNN) dj cO van bàn sO 

2762/UBCK-PTTT ngày 12.05.2022 chap thun t9 Iè sO hctu nu'Oc ngoài t6i da ti VIB là 20,5% vOn 

diéu 16 cOa VIB. Theo Diéu 16.11 Diéu 16 VIB thl t9 Ie sO hCfu nifOc ngoai t6i da tai VIB là 20,5% vOn 

diéu lê cOa VIB. 

- 	Lut cácTCTD nãm 2010 (sCia dOi näm 2017) và Nghi dinh 01/2014/ND-CP cüa ChInh phü quy dinh 

nhà du tu' nu'Oc ngoài du'cic phép sO hctu t6i da 30% vOn diéu Ie cOa rnQt to' chic tin dyng trong 

nu'Oc. 

- 	Hièn ti CO dOng CBA dang sO hCu 19,9% co' phãn cüa VIB và các c6 dOng ntidc ngoai khác sO hUu 

khoàng 0,6%, tOng ccng t9 lê sO huu co' phän VIB cüa nhà du tu' nLJOc ngoài khoàng 20,5%. 

- 	Theo d1m c Diéu 141.4 Nghi dinh 1 55/2020/ND-CP quy dinh Cong ty dai chüng phài thkfc hin thu 

tuc thông báo thay d6i t9 Iè sO Wu nuOc ngoài t6i da trong thOi han 30 ngày k tt ngày Diéu l 

cong ty CO quy dinh thay d61 t9 l sO hcrn nu'oc ngoài t6i da. 

- 	Theo Diéu 16.11 fiéu 16 VIB và dim b €iéu 142.2 Nghi dinh 1 55/2020/ND-CP quy dinh can có Nghi 

quytSHDCO thông qua t9 16 sO hOu ntiOc ngoài t6i da tai VIB. Theo quy dinh ti iéu 139.1(e) Nghi  



dinh 1 55/2020/ND-CP hijàng dn thi hành Lust chCmg khoán nãm 2019: truông hap VIB quyt dinh 

t le sà hu'u nuOc ngoai tói da thâp han t' le 30% thi t9 lê Cu the' phài duoc DHDCD thông qua và 

quy dinh tai Diéu l VIB. 

Nhu vây, HDQT can trinh fHDCO phê duyèt diéu chinh t9' lè sà hiu töi da cüa Nhà dâu tu nUâc 

ngoài tai VIB và sCfa d61 Diéu Iê VIB ye nôi dung nay. 

1.2 Vé k hoach tam C(ng c6 ttk 
- 

	

	Theo Oiéu 135 Luât Doanh nghiêp 2020 (LDN), VIB chi diiac trà c6 tik khi CO dCi các diéu kiên: (I) Da 

hoàn thành nghia vy thug va cac nghia vu tài chinh khác theo quy dinh cüa pháp lut; (ii) Sã trich 
lap các qu9 cong ty và bU dp 16 trilOc dO theo quy dinh cüa pháp luàt và Siéu l; (iii) Ngay sau khi 
trâ hét sO c6 tUc, VIB An báo dam thanh toan dü cac khoân na và nghia vu tài sin khác den han. 

Diéu 135.4 LDN và iéu 42.2.(x) £iéu lê VIB quy dinh HEQT CO quyén dé nghi ye phtiang an phãn 

phOi Iai nhuän, mac coo  ttc de' SHOCO phé duyêt; quyt dinh thOi han và thu tyc trã có tC(c hoäc xci 

I' 16 phát sinh trong qua trinh hot dQng kinh doanh. 

- 	Phtjang an ye tam t.rng có tcic cüa HDQT dijac xay du'ng dua trén Icri nhun dt &1c ccia VIB trong 

3 qu9 du näm 2022, trong dO dam bào tuân thO diéu kiên &Icic phép chi trà coo  tcic theo Diéu 135 

Luât doanh nghièp 2020 và Diéu 51 Quyét dinh 1 09/QD-VSD nãm 2021 Quy ché ye thirc hièn quyén 

cho ngiläi sO hCiu chü'ng khoán tai Trung tam Luu k Chcing khoán Vit Nam. 

Báo cáo tàl chinh riêng giCca nien do qug Ill nãm 2022 cOa VIB (kiém toán bOi cong ty TNHH KPMG) 
cong bO Icii nhuãn sau thug trong 3 qu dau nãm là 6.254 t9 d6ng, nguOn 101 nhuän chiia phàn phói 

là 6.833 t9 dóng. Theo Quy ché tài chinh, VIB se trich lap tOi thiéu 15% nguOn Içsi nhuán sau thug 

trong nàm cho các qu9 thuôc von chü sO hO'u (bao gOm 5% cho Qu9 du phông b6 sung VOn liCu 
lè và 10% cho Qu9 du' phong TN chinh), so' tién trIch lap các qu9 tmnh tren Icri nhun 3 qu du nãm 
2022 là 938 t dOng. NhtJ váy, nguOn lai nhuân chiia phân phOi sau khi thtc hin trIch Ip cac qu9 

là 5.894 t' dOng, do do VIB có the sCc dung tOi da so' tién nay d6 thiic hiên tam cing c6 tcic tién mat, 
tiiang &Iang t) lê tOi da tam cing coo  tcic tién mat trên VOn diéu le là 28,0%, và An dam No tuân 
thci các quy dinh an toàn ye vOn và thanh khoàn ccia Ngan hang NM niiOc. 

Theo mô hInh tài chinh và du' báo khá thi thi VIB du klên sé dat li nhuãn sau thug Ca nàm 2022 là 

8.400 t' dOng, và nguOn ll nhuãn chua phân phOl tai 31.12.2022 dij kién dat 8.978 t dOng. Theo 

Quy ché tài chinh, VIB se trich lap các qu9 thuOc vOn chci sO hcu sO tién tOi thieu tInh trén li nhuân 
à nãm 2022 là 1.260 tsdOng. Nhuvây, nguOn lai nhuãn chira phãn phOl sau khi thilc hiên trich lap 

cac qug là 7.718 t dOng, tang them 1.824 t' dóng so vOl sO lieu tai 30.09.2022. Do dO, VIB cO the 

chü dong thirc hiên viêc tam cing c6 tcic tién mat vOl t) lê 28% dua trén nguOn Iqi nhun chu'a phân 

phOl, và van dam bao khOng ânh hLthng tOi nguOn vOn chü sO hciu và tiép tyc dam báo tOt các t' l 
an toàn, nguyen tác ké toán theo quy dilnh. 

Diéu 138.2.b LDN và Diéu 30 iéu lê VIB quy dinh £HECE là cep cO thm quyén thông qua mac c6 

tü'c sau khi dã hoàn thành nghia vy thué và các nghia vy tài chinh khác cüa VIB. 

Trong 3 nàm gin dày, xuât phát tci tlnh hmnh tiém a^n rüi ro do dch bênh covid-1 9, NHNN dã yêu 

câu các TCTD khang chia cO tcic bang tién mt tai các Chi thi 02/CT-NHNN ngay 31.3.2020, Chi thi 
01/CT-NHNN ngày 7.1.2021 và Chi thi 01/CT-NHNN ngày 13.1 .2022 cüa Thông dOc NHNN. Tuy 

Tru'ng h'p tarn Ong c6 tUc trong ks', HI dóng quàn tri cCia TCPH phãi tt,i can d6l nguón tin chi tr 5rri bào 
phü hp vó'i t' 10 theo ké hoach ma Dat hOi  dóng có d6ng tru'ô'c do dã thông qua. 
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nhiên, VIB dic bão sang nãm 2023, NHNN se khong tip tuc thLic hiên mênh lênh hành chinh nay 
vol tt ca cãc TCTD, ma có the chap thuân cho nhung TCTD diccsc xép loal cao theo Thông tic 

52/2018117_NHNN &cc chia c6 tüc bang tien mt. 

- 	Lien tuc trong 3 nam 2021 và 2022, theo yeu cãu cOa NHNN, VIB dã không chia c6 tü'c bang tiên mat 
cho cãc co' dông, chi chia co' tik bang c6 phieu. Do vây, viêc chia có tirc bang tién mat trong näm 

2023 sê dip üng dicqc nhu cu và nguyen vQng chInh ding cCia cãc c6 dông VIB. 

Nhif vãy, HDQT can trinh DHDCE phé duyet ye Phuang an v4 tam üng c6 trc 

1.3 Hôi dóng Quàn tri dã ra Nghi quyét H€QT só 044.22.BOD ngày 15.11.2022, phê duyêt thicc hièn lay 

kn c6 dông bang van bàn 
(I) Thông qua viêc dièu chinh t lè sO hCu tôl da c6 phan VIB cOa nhà dâu tic ntjOc ngoài 
(ii) Thông qua nôi dung sCta d61 Diéu 16.11 fiêu 16 VIB 
(iii) Thông qua Phicang an tam üng c6 tik tién mt nàm 2022 

2.0 Nôi dung dã gui ly y  kin co dông 

2.1 Nâi dung 1: Thông qua vic di6u chlnh t)' le sO huu tói da c6 phán VIB cüa nhà du tic nuOc ngoài: 

- 	Oiéu chlnh t le sO hu'u tói da co" phan VIB cüa nhà dâu tii niiOc ngoai là nhO han hoãc bang 30% 
vôn diéu lê VIB. 

- 	Uy quyèn cho HDQT chci dông quyét dinh các nôi dung cong viec sau ye t 16 sO hcfu tói da c6 phn 

VIB cOa nhà dau tic nuOc ngoai (sau dày gol tat là "T9 lê sO hCfli t61 da") trong phm vi nhO han hoc 
bang 30% von diéu 16 cüa VIB: 

(I) Thl diem áp dung T9 lê sO hcxu tOi da va milc T' lê sO hüu tOl da cy thC tai tüng thOi diem. 
(ii) Vièc khOa/mOT' lê sO hCiu t61 da theo bat k' mik t lê nào va nguyen tc khOa/mOT' lê sO hcfu 

t61 da. 

(iii) Quyêt dinh các An dé, ni dung khác CO lien quan den vic khóa/mO T' Iè sO huu tOi da nhu 

nêu tren phü hap vOi yèu cau cüa viec quàn l' t' le sO hCcu c6 phãn VIB cüa nhà (tau tic nicOc 
ngoài. 

(iv) Quyêt dinh càc van dé phát sinh khác cO On quan den vièc quàn 19 T' lé sO hUu tOl da- 
(v) Thu'c NO và/hoãc giao/Oy quyén cho TOng Giám dOc thicc hin các trinh tt/, thO tuc vOl cãc cc 

quan Nhà nitOc cO tham quyén d hoàn tat các cong viêc nhic nêu trén. 

(vi) ThOl hn Oy quyén: tCf ngày có nghi quyet DHCD den hét ngày 31.12.2023. 

2.2 Nôi dung 2: Thông qua nôi dung sCIa dOi fiéu 16.11 fiêu lê VIB nhif sau: "Ti' lè sO hu tOi da CO 

phan cOa nhà dau tic nicOc ngoài là nhó han hoäc bang 30% Von diéu lê và t lê nay c6 the dicgc 

dléu chlnh glàm/tang theo quyet dinh cOa HQT trên cc sO üy quyén cüa DHDCS nhting không 

vuat qua t lè tOl da pháp luât cho phép", va giao cho Chü tch HDQT k' ban hành Diéu 1C. sCia d61 

va quyet dinh thOi diem có hiêu kic cüa iéu le sCfa dOi phü hap vOi k hoch quàn l' t l sO hcru 

tOi da c6 phan VIB cOa nhà dau tic nicOc ngoài do HOQI quyét dinh trén cc sO üy quyén cOa DHSCD 

nêu tai muc 2.1 trên. 

2.3 Ni dung 3: Thông qua Phucing an tam ang c6 tüc tien mat nàm 2022: 

- 	Thuc hin tam üng cO ttic tien mat näm 2022 cho c6 dông hiên hcru cCia VIB vOl t lè tam Cfng c6 tcc 
tien mat trên An diéu lè là: 10,0% 

- 	Uy quyen cho HOQT chü dOng quyét dinh các nôi dung sau ye viec tam ung c6 tüc tlen mat: 
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(I) Thôi dim thUc hiri viêc chi trâ lainirng c6 111cc tin mat. 

(ii) Quy& nh các van de' phát sinh khác cO lien quan dn viêc tam üng c6 t1cc tiên mt. 

(iii) Thuc hiên và/hoãc giao/Oy quyén cho T6ng Giám ddc thilc hiên các trinh ttt, thu tyc vUi các ca 

quan NN nUâc cO thgm quyén d hoàn tat các cong viêc nãu trèn 

3.0 Thành phn tham gia và giám sat kim phiêu 

3.1 Ban Kim phiéu:Thy'c hiên kim phiu 

- 	Ong fãng Khc V9 - Chü tich HfQT: 

- 	Ong Han Ngpc Vu - Töng Giám dác, Ngui dai din theo pháp luât: 

- 	Ba Trifclng Lé Ngpc Tram - Giám d6c Quãn I c6 ông: 

TnJâng ban 

Thành viên 

Thành viên 

3.2 Ban Kim soát: Giám sat qua trinh kim phiu 

- 	Ba Nguyen Thüy Linh - Tritâng Ban kim soát 

4.0 Két qua t 6ng hç%p y  kin c6 dóng 

4.1 Két qua tong hcip dói vOl nôi dung 1: Thông qua viêc diéu chinh t Iê sO hciu tói da c6 phân VIB ccia 

nhàdáutifnuOcngoài 

iT Ni dung 	 S6 lacing phiu S6 c6 phn biu quyt T' lé (%) 

1.0 Tong so' cO phn theo Von diêu lé 	 - 2.107.672.945c 	phân 100 

1.1 S6 co' phncoquyénbiuquyét 	 - 2.107.672.945c6phan 1 
---------------- -------- 

100 

1.2 S6 c6 phân không có quyên biu 	 - 0 c6 phn - 

quyat (co' phiéu qu9) 

2.0 T'ng sO phiu Iy y kin phát ra d4 	22.786 phlu 2.107.672.945 cO phân 100 

tham gia bieu quyt (theo DSCD 

- ch6t ngày 29.11.2022) - 

2.1 Töng s6 phiéu lay 9 kién thu ye (*) 	 267 phieu 1.816.219.513 c6 phan 86,172 

2.1.1 T6ng s6  phiéu 15y  kien thu v4 hçip Ie 	263 phieu 1.816.213.157 c6 phan 86,171 

2.1.1.1 SO'phiéu bié'u quyet On thOnh 	 220 phiéu 1.396.724.027cóph6n 66,269 

2.1.1.2 Sóphieu bi6u quy& khOng tOn thOnh 	008 phi6u 419.357.826 cóphdn 19,897 

2.1.1.3 SOphieu biê'u quy& khOng cO kién 	035 phieu 131.304 cóphOn 0,006 

2.1.2 S6 phiu lay 	kién thu ye không hap 	004 phiéu 6.356 co'phan 0,000 

le 
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2.2 	SO phiéu lay kién không tham gia 	22.519phiéu 	291.453.432c6ph5n 	13,828 

biuquyét 

(*) Phiêu biu quy4t thi Ic güi ye theo hlnh thü'c thu tay, thu dien tCL 

4.2 Ket qua t6nq hap dói vOi nôi dung 2: Thông qua nôi dung sCi'a d6i Diéu 16.11 Diéu Iè VIB 

TI NQI dung SO kfdng phiéu SO c6 phan bi4u quyet T' lê (% 

1.0 T6ng s6 c6 phn theo V6n diu Iê 	1 - 2.107.672.945 Co phân 100 

1.1 SO c6 phan có quyén bieu quyet - 2.107.672.945 c6 phân 100 

1.2 56 CO phán khong cO quy4ri biu - 0 CO phan 

quyét (cO phiu qu9) 

2.0 TOng sO phiu ly y  kin phát ra di 22.786 phiu 2.107.672.945 cO phn 100 

tham gia biu quyt (theo DSCO 

chOt ngày 29.11.2022)  

2.1 TOng s6 phiêu lay 	kiên thu v 	(*) 267 phieu 1.816.219.513 c6 phân 86,172 

2.1.1 TOng sO phiéu lay 	kién thu ye hap 263 phieu 1.816.213.1 57 c6 phân 86,171 

le 

2.1.1.1 S6phieubi&iquy6ttOn thành 218 phiêu 1.396.721.595cóph6n 66,268 

2.1.1.2 S6phi6u biéu quyet khong tOn thOnh 005 philu 419.356.675 cOphOn 19,897 

2.1.1.3 S6phi6u bié'u quyet khong cO 	kién 040 phiéu 134.887 Co phOn 0,006 

2.1.2 SO phieu lay 9 kien thu ye khong hçip 004 phiéu 6.356 c6 phan 0,000 

le 

2.2 SO phiéu lay ' kién khong tham gia 22.519phieu 291.453.432 cO phán 13,828 

bieuquyet 

(*) Phiéu biu quyêt duac gcti ye theo hlnh thü'c thu tay, thu diên tt1. 

4.3 Két qua tong hap dOi vol ni dung 3: Thông qua Phuang an tam üng c6 tü'c tién mat nãm 2022 

TI 	Nôi dung 	 SO liJçng phieu 	SO cO phân biêu quyêt I 	i 

1.0 	TOng so' cO phan theo Von dieu lé 	 - 2.107.672.945 CO phn 	100 

1.1 	SO co' phân có quyén bieu quyét 	 - 	2.107.672.945 cO phân 	100 
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O co' phàn 	- 

	

2.1 07.672.945 co' phn 	100 

1.816.219.513 c6 phn 

1.816.213.157 co' phán 

1.8 16.086.918 côphdn 

675 cóphOn 

125.564 c6ph6n 

6.356 co' phan 

291.453.432 co' phân 

86,172 

86,171 

86,165 

0,006 

0,000 

13,828 

1.2 	SO c6 phân không c6 quyên biu 	 - 

quyét (c6 phiu qu9) 

2.0 	TOng so pbiu ly kign phát ra d 	22.786 phiu 

tham gia biu quyt (theo DSCD 

ch6tngày29.11.2022) 	 - 

2.1 	TOng sO phiéu lay ' kièn thu ye (*) 	267 phiéu 

2.1.1 	TOng sO phiéu lay 9 kien thu ye hçip 
	

263 phiu 

l 

2.1.1.1 Sóphiéu biu quyét tOn thOnh 
	

233 phiéu 

2.1.1.2 Sóphiêu bie'u quyêrkhOng On thOnh 
	

001 phiê'u 

2.1.1.3 S6phiéu bieu quyt khOng CO kién 
	

029 phiéu 

2.1.2 	56 phiu lay kién thu ye khong hçsp 
	

004 phieu 

le 

2.2 	i So phiéu lay kién không tham gia 
	

22.519 phieu 
bieu quyet 

(*) Phiéu biu quyt &c gCIi ye theo hlnh thac thu tay, thu din tü. 

5.0 K&Iun 

Can ca Luât Doanh nghip, Luât các TO chik Tin dyng và Diéu lè cüa Ngân hang, ni dung clucrc DHD 

thông qua: 

- 	NOi dung 1: Thông qua viêc diéu chinh t' le sà hCfli tOi cia c6 phân VIB cüa nhà dau tii nifóc ngoài 

(chi tiét nhuti muc 2.1 Biên bàn nay) vOi t) lê so' phieu biu quyt tan thành là 66,269%. 

- 	Nôi dung 2: Thông qua ni dung sCra ci6i Dieu 16.11 Diéu lê VIB (chi tiét nhu tai myc 2.2 Mn bin 

nay) vOl t lè sO phiéu biu quyét tan thành là 66,268%. 

- 	Nôi dung 3: Thông qua Phticing an tam iThg c6 ttrc tien mat nãm 2022 (chi tiét nhu tai myc 2.3 Biên 

bàn nay) vOi t' lè sO phiéu bieu quyét tan thành là 86,165%. 

Mn bin nay dufac lap thành 03 bin chInh, cO giá tri nhu nhau: 01 bin ciucic luu ti bô phân Van thu 

cOa VIB, 01 bin ducic ktu tai Ban Thu k9 HÔI dOng Quin tri và 01 bin duçic dung trong hO scr cong bO 

thông tin và báo cáo các cc quan Nhà nuOc cO thm quyén. 

Viêc kiém phiéu két thUc vao hOi 1 2h00 giO cüng ngày. 
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NGAN HANG THIJcING MAI có PHAN QUÔC TE vlT NAM 

Diêu 1è s6 1001 .GC.2022(2) quy dinh t6 chtc va hoat dông cCia Ngân hang thiicing mai c6 phán Qu6c 

T6 Vièt Nam (VIB) dticic Sal hôi dóng c6 dông VIB thông qua ngày 22.12.2022 và cO hiêu kic k 	tü 

ngày duçic Sal hôi d6ng c6 dong thông qua. 

CHIfaNG 1. QUY D!NH CHUNG 

Diêu 1.0inh nghia và câcthuãt ngtitrong Diêu le 

1. 	Trong Dieu lê nay, nhclng thuât ngCt dJOi day duçsc hiu nhii sau: 

(a) Diu lé" là Diu le cüa VIB. 

(b) "NHNN" là Ngan hang Nhà ntióc Vit Nam. 

(c) 'SHSCD" là Dai hQi dông Co' dông cCia VIB. 

(d) "BKS" là Ban Kim soát cCia VIB. 

(e) "HSQT" là H61 d6ng Quân tri cOa VIB. 

(f) "SDPL" là nguài di diên theo phap luât cCia VIB. 

(g) "TGS" là T6ng Giám d6c cüa VIB. 

(h) "NgiJôi quán lv" là Chü tich HSQT, thành vien H'DQT, TGS, PhO TGD, Giãm d6c îàî chInh ccia VIB. 

(i) "NgtJài diu hành" là TGS, PhO TGS, Giám d6c Tài chInh, Giàm d6c Kh6i/Ban, K 	toán trilOng, 

Giam d6c Chi nhanh cua VIB.  

(j) "S6 Sang k 	C6 dông" là s6 dàng k? Co' dông ccia VIB diicsc lap và kiu giCI bâi VIB hoãc Trung 
 

tam Wu k9 chüng khoán Viêt Nam ('TrLKCK") hoãc Töng cong ty luu k Va bü trCt chtng khoán 

Viêt Nam ('TCTLKCK") theo quy dinh cüa pháp luât. 

(k) Von diéu IêU  là tOng mênh giá CO phân da bàn cüa VIB. 

(I) 	"CO phn" là Von diêu lê ducic chia thành nhiu phân bng nhau. 

(m) "CO phiu' là chng chi do VIB phát hành, but toán ghi sO hoãc dci lieu din t11 xác nhân quyén 

sâ hüu môt hoãc môt so CO phàn. CO phiu hiên nay là CO phiu CO ghi ten. Trong qua trinh 

hoat dông khi có nhu cu và theo quy dinh cüa pháp luât VIB se phát hành Co' phiu khong ghi 

ten. CO phiu phài có day dCi cac nôi dung theo quy dinh cüa phap luât. 

(n) "CO dOng" là t 0 chtc hoãc cá nhân sO hcru môt hoäc môt so' CO phan và dãng k ten trong 56 

Sang kCOdông. 

(0) "CO dông LOn" là CO dông sO hCIu trttc tip và/hoc gián tip tci 5% vOn CO phn có quyn biu 

quyttrOlên. 

(p) "NguOi cO lien quan" là to' chtk, Ca nhân cO quan he truc tiép hoãc gián tip vOl VIB theo quy 

dinh cüa pháp luât. 

(q) NgiiOi nói bô" bao gOm Chü tich HSQT, thành vién HSQTI  SDPL, TGD, Phô TGS, Giám 86c Tài 

chinh, K tcán triiOng; TruOng BKS và thành viên BKS; thu k' cong ty cCia VIB, nguJOi phy trách 

quàn tri cong ty ccia VIB, nguiOi duJc Oy quyn Cong bO thông tin ccia VIB. 

(r) "Sia chi lien lac" là da chi dãng k try sO chInh dOi vOl tO chctc; da chi thtiOng tru hoc nøi lam 

viêc hoäc dia chi khác cCia cá nhãn ma nguOi dO däng k' vOl VIB d lam dla  chi lien lac. 

(s) 'SO giao dich chng khon' là SO giao dch chtrng khoàn Vit Nam và các cong ty con. 

Diéu 16 VIB 



2. 	Các tCi ngü, thuât ngCf, khái niêm chua ducc dinh nghia trong Diu le se &icic hiu theo các quy 

dinh pháp luât cO lien quan. 

Diêu 2.T6n, hlnh thCtc, tru s?s, chi nhánh, van phông dai diên và th&i han hoat d6ng 

1. 	Ten Ngân hang 

(a) Ten day dü bng ting Viêt: Ngan hang Thticlng mai c6 phán Qu6c Th Viet Nam. 

(b) Ten day dü bng ting Anh: Viet Nam International Commercial Joint Stock Bank. 

(c) Ten vit tat bng ting Viêt: Ngân hang Qu6c Th. 

(d) Ten vit tt bng ting Anh: Vietnam International Bank (VIB). 

2. 	VIB diiactö chik d.iOi hlnh thilc Cong tyc6 phân có tucách pháp nhân và tin hành kinh doanh 

theo 0iu lê và phap luât. 

3. 	Try sâ dãng k cüa Ngan hang 

(a) Dia chi try sâ chinh: Thng 1 (tang trét) và tang 2 Tôa nhà Sailing Tower, S6 11 1A Pasteur, Phtiäng 

Bn Nghe,Qun 1,Thành phó Ho' Chi Minh, VietNam. 

(b) Diên thoai: 028 6299 9039 

(c)  Fax: 028 6299 9040 

(d)  Telex: 411389 VIB HNVT 

(e)  Ma Swift: VNIBVNVX 

(f)  E-mail: vib@vib.corn.vn  

(g)  Website: www.vib.com.vn  

4. VIB Co th e^ thành lap chi nhánh, phang giao dich, van phong dai diên, dn vi sti nghiêp Va CC 

hlnh thüc hin diên thtiang mai khác 0 trong nilOc và/hoäc nicOc ngoài d thiic hiên các myc 

tiêu hoat d6ng cüa VIB phi hap vUi quy dinh cüa pháp luât. Danh sách các chi nhánh cüa VIB 

theo Phy lyc 1. 

5. TrCj khi chm dtt hoat d6ng truOc thai han theo quy dinh cOa Diéu lê, th0i han hoat d6ng cOa 

VIB là 99 näm k tI ngày 25.01.1996, ngày NHNN cp Giy phép thành lap và hoat d6ng cho 

VIB. Thai han hoat d6ng cOa VIB cO th e^ duac gia han theo quy dinh cüa pháp luât. 

Diéu 3. Muc tiêu hoat d6ng 

1. VIB xay dvng de' trO thành môt trong nh(irig ngãn hang luôn sang to va hiiOng dn khách 

hang nht ti Vit Nam. 

2. Myc tiêu chung là xãy diing VIB trO thành môt ngân hang thiiong mai c6 phan da nãng, IOn 

manh, cO uy tin, có cong nghê hiên dai, quân l' rOi roan toàn, phát trin on dinh và bn vCng. 

3. VIB xác dinh s6 mênh bao g6m: 

(a) 061 vOi khách hng: Vt trôi trong vic cung cap các giâi pháp sang to nhm thOa man t6i da 

nhu cau khãch hang. 

(b) 061 vOi nhãn viên: Xây dung van hOa hiêu qua, tinh than doanh nhân và môi truOng lam vic 

hiêu qua. 

(c) 06i vOi C6 d6ng: Mang lai các giá tri hap dn và b4n vcmg cho Co' d6ng. 

(d) 061 vOi cong d6ng: OOng gop tich cuc  vao siI phàt trin cong d6ng. 

Diêu 4. Cc( cu t6 chtfc quân I, quân tn, kim soát và diéu hành 

1. 	Cacau to' chtcquanl 
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(a) DHDCD. 

(b) HDQT. 

(C) 	BKS. 

(d) TGO. 

2. 	Cc cáu t6 chUc hot dng ccia VIB bao gôm: 

(a) Try sà chInh (Hôi sâ). 

(b) Các chi nhánh, phong giao dch. 

(c) Cong ty con. 

3. 	Cc cu t6 chtc ccia Try so chInh 

(a) HSQT. 

(b) BKS. 

(c) TGD. 

(d) Các Kh6i, Ban, Trung tam thuôc Try sO chInh. 

(e) Kim toãn nôi bô. 

Diêu 5.Tài khoân cüa VIB 

1. VIB phài mOtài khoàn tién gui tai NHNN và duy t(i trên tài khoãn tiên gui nay s6 dii blnh quân 

khong thp hen mucdiitrcibt buOc. 

2. VIB duc mO tài khoán thanh toán tai t6 chtc tin dyng, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài khác. 

3. VIB diicic mOtài khoân tin gui, tài khoân thanh toán 0 niiOc ngoài theo quy dinh cüa pháp Iut 

ve ngoai h6i. 

Diéu 6. Diu cüa VIB 

1. Du cOa VIB bao g6m du duic lam tai cc sO khc dâu hoãc du diiOi hlnh thuc chci k9 s6 theo 

quy dinh ca pháp luât ye giao dich diên W. 

2. HDQT quyet dinh các nôi dung lien quan den du diicic lam tai cc sO khc du, bao g6m s6 

liieng, hlnh thtTic, nôi dung du, vièc qun 19 và km gicI du cOa VIB. 

3. TG€ quyét dinh các ni dung lien quan den du diiOi hlnh thuc chci k9 s6, bao góm só klqng, 

hlnh thtc, nôi dung chCt k9 so', viec quàn 19 va hiiu gicfchcl k9 sö cCia VIB. 

4. TGf quyet dinh loal du, só kccrng, hlrih thik, nói dung du, vlêc quãn 19 v ltJu gicxdu cüa chi 

nhãnh, phông giaodich. 

Diu 7. Nguari dai diên theo pháp Iuât 

1. TGD là ngiiOi dal dièn theo pháp Iut cOa VIB. 

2. DDPL là cá nhân dai dièn cho VIB thc hiên các quyên và nghia vu phát sinh tCl giao dich cOa 

VIB, dai diên cho VIB vOl tucách nguOi yêu cu giâi quyet viêc dan si!, nguyen den, bi den, ngiiOi 

CO quyén lai, nghia vu lien quan tnuOc Trong tài, Tàa an va cac quyén va nghia vy khác theo quy 

dinh cüa phàp Iuât. 

3. DDPL phái cii tru 0 Viêt Nam, tnuOng hçip yang mat 0 Viêt Nam phài Oy quyên bang van bàn 

cho ngii0i khãc là NgtJOi quàn 19, NgiiOi diéu hành dang cu trü tai Viêt Nam dé tht/c hièn quyên 

va nghia vi cüa mthh.Tnuang hap nay, SDPLvàn phãi chu tràch nhim vC vic thic hin quy4n 

va nghia vy da ty quyên. Trii0ng hclp het thai han üy quyén theo quy dinh ti khoân nay ma 

DDPL chiia trO lal Vit Nam và khong có Oy quyén khác thl NgiiOi diic üy quyen van tiép tyc 
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thut hièn các quyén va nghia vu cCia €)DPL trong pham vi & &fçlc üy quyn cho dn khi DDPL 

tró lal lam viec tai VIB hoãc cho dgn khi HQT quyét dinh cü ngui khác lam DDPL. 

4. TrtRing hcp DDPL Ong mat tai Viêt Nam qua 30 ngay ma khong üy quyén cho ngiRi khác thVc 

hièn cac quyén và nghia vu cia DDPL hoãc cht, mt tIch, dang bi truy ci.(u trách nhim hlnh 

s, bi tam giam, dang cMp hành hlnh phat tü, sang chp hành bin pháp xC l' hành chinh tai 

cc sO cal nghin bat buôc, cc sO giao duc bat buc, bi hn ch6 hoàc mt nãng ltc hành vi dan 

suç có khO khän trong nhân thtc, lam chü hành vi, bi Tàa an cgm dam nhièm chi.k vu, cm hành 

nghé hoàc lam cong viec nht dinh thl HDQT cCt ngifOi khác lam DDPL. 

5. Trách nhiêm cüa ODPL: 

(a) Thtic hiên các quyn va nghIa vu diicc giao môt cách trung thfc, can trong, töt nht nhm báo 

dam li Ich hp pháp cüa VIB. 

(b) Trung thành vOl li Ich ccia VIB; không lam dung dia vi, chik vu va sci dyng thông tin, bI quyt, 

cc hôi kinh doanh, tài san khác cCia VIB dtii Icri hoäc phuc vu lci Ich cüa t6 chik, Ca nhân khác. 

(c) Chu trách nhim cá nhân d6i vOl nhang thit hal cho VIB do vi phm nghia vu quy dlnh  ti iéu 

nay. 

(d) Các trâch nhim khác theo quy dnh VIB va pháp luât. 

Diéu 8. Pham vi kinh doanh 

VIB, vOi siJ chap thun cüa DHDcE, dijcsc tin hành tat câ các hoat dng kinh doanh cüa ngãn 

hang tht.Icng mai &fqc quy dnh trong Giay phép thành lap va hoat dong cüa VIB &Icc NHNN 

cap và các hoat dông kinh doanh khác phà hp vOi quy djnh cOa pháp lut. 

Diêu 9. Huy dông v6n 

VIB huy dong vön theo quy dlnh  cia pháp luât va cüa NHNN dUOi các hlnh thik sau: 

1. Nhân tién gCii không k' han, tién gCli cO kS'  han, tién gCi tit kièm và các loai tin gOl khác. 

2. Phát hành chng chi tin gtil, k' phiu, tin phiu, trái phiu va cht.ng chi ching khoán khác d 

huy dng von. 

3. Vay, nhân gCfi von cüa to' chüc tin dyng, chi nhánh ngân hang nuOc ngoàl, t6 chCsc tài chinh 

trong niiOc Va niiOc ngoài. 

4. Vay vdn cOa NHNN dUOi hnh thik tái cap v6n. 

5. Thiic hiên các hlnh thik huy dong v6n khác. 

Diêu 1O.Hoat dong tin dung 

VIB cap tin dyng có hoäc không cO tài san bâo dam cho to' chik và cá nhân theo quy d!nh  ccia 

phap lut và cCia NHNN duOi các hlnh thUc sau: 

1. Cho vay. 

2. Chit khau, tái chit khau cong cy chuyn nhiJrig và giay td cO giá khác. 

3. Bâo lãnh ngân hang. 

4. Phát hành the tin dyng. 

5. Bao thanh toán trong nuOc va bao thanh toan qu6c t. 

6. Mua, du tii trái phiu doanh nghip diiOi hmnh thCic cap tin dung. 

7. Thu tin dyng (L/C). 

8. cac hlnh thik cap tin dyng khac. 

Diéu lé VIB 
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Diêu 11 .Cung (tng philcing tiên, dich vu thanh toán va t 6  chc và tham gia các he thông thanh 

toá n 

1. 	Mâtài khoàn thanh toán cho khách hang. 

2. 	Cung (Ing phng tin, dich vy thanh toán. 

3. 	Cung tlng dich vy thanh toan trong niiâc 

(a) Cung CIng phiicrng tièn thanh toán. 

(b) Thiic hièn dich vy thanh toán séc, Iênh chi, Oy nhiêm chi, nhà thu, üy nhiêm thu, thu tin dung, 

the ngân hang, dich vu thu ho và chi ho. 

4. 	16 chüc và tham gia các hth6ng thanh toán 

(a) VIB &Içlc t6 chüc thanh toan nôi bô, tham gia he th6ng thanh toãn lien ngân hang quöc gia. 

(b) VIB &Icc tham gia he th6ng thanh toán qu6c t sau khi dJoc NHNN chap thuân. 

Diéu 12.Tham gia thu trLtng tin te và kinh doanh, cung Cmg dich vu ngoai h6i và sin phãm 

phái sinh 

1. VIB &Iac tham gia du thâu, mua, ban tin phiu Kho bac, cong cu chuyn nhuçing, trái phiu 

Chinh phü, tin phiu Kho bac, tin phiu NHNN, cac giy tä CO giã khác và tham gia hoat d6ng 

khác trén thi triiOng tién t. 

2. Kinh doanh, cung Crng dich vu ngoai h6i trên thi trixäng trong nujàc và trên thi trueing qu6c t 

theo quy dinh cCia pháp luât và cOa NHNN. 

3. Kinh doanh, cung üng san phm phái sinh ye t' giá, Iãi suát, ngoai h6i, tiên tê và tài sin tài 

chinh khác theo quy dinh phäp luât và huOng dan cCia NHNN. 

Diêu 1 3.Góp von và mua c6 phán 

1. 	VIB gOp vön, mua c6 phân theo quy dinh cCia pháp luât và huöng dan cCia NHNN. 

2. 	Khi can thuc hiên hoat dong kinh doanh sau dAy, VIB phãi thành lap hoãc mua lai cong ty con, 

cong ty lien ket: 

(a) Bao lãnh phát hành chüng khoán, môi giài chüng khoán; quán l, phân phöi chüng chi qu? 1u 

tu chung khoãn; quân l danh muc dâu tuchtThg khoán va mua, ban c6 phieu. 

(b) Cho thuê tài chinh. 

(c) Bâo him. 

3. 	VIB duicic thành lap, mua lai cong ty con, cong ty lien ket hoat dOng trong linh vtic quán l nd 

va khai thác tài sin, kiêu h6i, kinh doanh ngoai h6i, yang, bao thanh toán, phãt hành the tin 

dung, tin dyng tiêu dung, dich vy trung gian thanh toán, thông tin tin dyng. 

4. 	VIB duac gop vön, mua co' phân cüa doanh nghièp hoat dOng trong các linh vitc sau day: 

(a) Bào him, chirng khoán, kiéu h6i, kinh doanh ngoai h6i, yang, bao thanh toán, phát hành the 

tin dung, tin dyng tiêu dung, dich vy trung gian thanh toán, thông tin tin dung. 

(b) Linh vUc khác không quy dinh ti diem (a) khoàn nay. 

5. 	Viêc thành lap, mua lai cong ty con, cong ty lien kh theo quy dinh tai khoân 2 và khoán 3 f.iêu 

nay va viec gop vón, mua c6 phân theo quy dinh tai khoân 4(b) Diéu nay phâi ducic sU chap 

thuân triJOc bang van ban cua NHNN. 

6. 	VIB, cong ty con cüa VIB &icc mua và nm giCf phieu cOa t6 chik tin dyng khác yOu diéu kien 

và trong giOi han quy dinh ccia phap lut và Dieu l. 
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Diêu 14.Hoat dông ngân hang diên tCt 

VIB &cqc thçic hiên cac hoat dong kinh doanh qua vic sCt dyng cac phtJng tin din tO, 

phticrng thc giao dich dien tütheo quy dinh cüa phap Juât ye giao dich d1n tcrvà hiióng dn 

cüa NHNN. 

2. 	VIB phâi bâo dam an toàn va bâo mat trong hoat dâng ngân hang din tcrtheo hiiàng dn cüa 

NHNN. 

Oieu 1 5.Cung cap các san phm, dich vu ngân hang va hot dng kinh doanh khác 

VIB cung cap cac san phm, dich vy ngân hang cho khàch hang và các hot dng kinh doanh 

khác theo quy dinh ccia pháp lut và cüa NHNN, bao gôm: 

1. 	Uy thác, nhn üy thàc, di 19 trong linh vtc lien quan den hot dng ngân hang, kinh doanh 

bâo him, quân I9tài san. 

2. 	DIch  vy quân 19 tien mt, til vn ngân hang, tài chInh; các dich vii quàn 19, bâo quân tài san, cho 

thuêtO,kétantoàn. 

3. 	Ti vn tài chinh doanh nghip, tU vn mua, bàn, hcp nh&, sap nhâp doanh nghip Va tii vn 

dutu. 

4. 	Hoat dng mua, bàn nc. 

5. 	Mua, bàn trái phieu Chinh phü, trái phieu doanh nghip. 

6. 	Dich vu môi giói tien t. 

7. 	LiJu k9 chng khoán, kinh doanh yang va các hot dng kinh doanh khàc lien quan den hot 

dng ngân hang. 

8. 	Cung tYng san phm phai sinh giá câ hang hOa. 

9. 	Du tii hçip dông tt.rcing Iai trái phieu Chinh phü. 

10. VIdientü. 

11. Cho vay, gcii vön döi vOl to' chCc tin dyng, chi nhành ngân hang ntiOc ngoài, t6 chik tài chInh 

trong nuOc Va ntiOc ngoài. 

12. Kinh doanh bt dông san 

VIB khong dij ic kinh doanh bt dong san, trü càc trifOng hap sau dày: 

(a) Mua, du tU, sO huu bt dng san d scx dung lam try sO kinh doanh, dia 3m lam viêc hoc w 

sO kho tang phyc vy tritc tiep cho các hot dng nghip vy cüa VIB. 

(b) Cho thuê môt phn try sO kinh doanh chiia sü dung hét, thuôc sO hcrn ccia VIB. 

(C) 	Nm giC( bt dng san do vièc xCt 19 ncr vay. Trong thOl hn 03 nàm, ke tI ngay quyt dinh xC 19 

tài san báo dam là bgt dng san, VIB phãi bàn, chuyen nhiiqng hoc mua li bM dQng san nay 

d4 bâo dam t9 lè du tiivào tài san c6 dinh va muc dich stf dung tài san c6 dinh theo quy dinh 

cüa pháp lut. 

13. Cung cap dich vu bü trCI, thanh toàn giao dich chcxng khoàn theo quy dinh  ti diem a khoân 4 

iéu 56 Lut Ching khoán. 

14. Ngân hang giàm sat theo pháp lut ye chtThg khoàn. 

15. Càc san ph Am, dich vy va hoat dông kinh doanh khàc. 

Diêu 1 6.V6n diêu lê, C6 phân, C' dông sang lap 
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Von diéu le cüa VIB là 21.076.729.450.000 d6ng (Hai mtJci möt nghmn khong tram bay miicii sáu 

t bay tram hal micci chin triêu bon tram nàm mijcii nghln dóng). 

T6ng sd Von diu lé ctia VIB &rcic chia thành 2.107.672.945 CO' phn ph6 thông vâi mnh giá là 

10.000 d6ng/C6 phan. 

Von di4u lé ditcic hach toán bng dông Viêt Nam. 

2. 	VIB phài duy trl giá tri thiic có cüa Von diu lè töi thiu bng mtc v6n phàp dinh cüa ngân hang 

thung mal theo quy dinh cüa pháp luât. 

3. 	VIB chi diiic dung V6n dieu lè va qu9 dij trCr d gOp v 6n, mua co' phân cüa doanh nghièp, cüa 

càc t6 chth tin dung khàc theo quy dinh cCia phàp luât và không duçc gop von, mua c6 phan 

cOa càc doanh nghiep, t6 chCic tin dung khàc là CO" dông. 

4. 	Von dièu le duac sü dung vào các muc dIch theo quy dinh cOa VIB phü hap vOl quy dinh cCia 

pháp luât và NHNN. 

5. 	Thay d6i VOn diéu l: 

(a) Viêc thay döi Von diéu lê (tang hoäc giàm) phâi duac DI-IOCO thông qua và sau do phài dilcsc 

NHNN chap thuân bng van bàn truOc khi thuc hiên theo quy dinh cCia pháp luât. 

(b) Trinh ti!, th6 tyc thay dOi Von diu lê thuc hièn theo quy dinh cCia phàp luât. 

(c) Sau khi thay d6i Von diu lê, VIB phài scia d61 Oiéu lê theo Von diéu lê mOl va gCi Diu lê dã scffi 

d61 cho NHNN, dãng k9 vOl ca quan nhà niiOc CO thm quyên ye Von diêu lê mOi, d6ng thOl 

cong bO thông tin theo quy dinh cüa phàp luât. 

6. 	VIB cO th tang them so' liIang CO phn/CO phleu diJcc quyén chào bin và ban các CO ph5n/C6 

phieu dO trong qua trinh hoat dong d tang Von diéu I theo mt trong càc hlnh thik sau: 

(a) Chào bin cho càc CO dông hin hau. 

(b) Chào bin ra cong chüng. 

(c) Chào bin riêng lé. 

(d) Các hlnh thtc chào bin, phàt hành khác cho CO dOng hiên hciu và càc dOi ttiçlng khàc theo quy 

dinh cCia phàp luât. 

7. 	Cac CO phn cCia VIB vào ngày thông qua Diéu lè nay chi bao gOm CO phn phO thong. VIB có 

the' phát hành càc loi CO phân Uu dãi sau khi CO st,1 chap thuân cCia DHDCD và phü hcip vOl các 

quy dinh cua phãp luât. Quyen va nghia vy cüa CO dông phO dông va CO dông sO hCiu CO phn 

Uu dãi theo quy dinh cüa phàp luât va Diéu lé. 

8. 	Danh sàch CO dông sang lap theo Phy lyc 2. 

9. 	CO phân ph6 thông phãi ducic iIu tiên chào bin cho càc CO dông hiên hüu theo t' lê tiJang ing 

vOl t' le sO hc!u CO phân phO thông cua ho trong VIB, trif tniOng hp DHOCD quyét dinh khàc. 

TnJOng hçp, so' CO phn dif kien chào bin không duac CO dông hoc ngiiäi nhn chuyn quyen 

iiu tiên mua ding k mua het thl HDQT cO quyén quyet dinh bin so' CO phàn dtiqc quyen chào 

bin can lal cho CO dônq va ngiiOi khàc vOl diéu kiên không thuân Iai hn so vOl nhcng diéu 

kiên dã chào bin chock CO dong, trttri.äng hap DHDCD cO chp thun khác hoc pháp lut 

ye chung khoán cO quy dinh khàc. 

10. Môt COdong hoc mOt  nhOm CO dông cO hen quan hoc mt nhà du tiintiOc ngoài dUc sO 

hCiu so' CO phn khOng vi.icit qua môt tile phn tram VOn diéu lê ma phàp Iut cho phép. 
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11. T9 lé sâ hCfu tOi da CO phân cOa nhà du tu nirOc ngoài IS nhó hn hoãc bang 30% V6n diêu Iê 

và t9 lê nay có the' ducc dieu chinh giâm/tàng theo quyt dinh cüa HOQT trén ccr so üy quyn 

cüa ONOCO nhitng không vucit qua t9 Ie t6i da pháp Iuât cho phép 

Diu 1 7.C6 phiêu 

1. COdong dtiçic cap Co' phiutiJcing irng vOi so' CO phan và loai CO phn sohctu. 

2. TrtiOng hap CO phiu disac phát hành duOi hmnh thCtc ching chivà/hoc khi CO dông chita thtic 

hién viêc kiu k9 tai TTLKCK hoãc TCTLKCK theo quy dinh cOa pháp Iuât, VIB phài phát hành CO 

phiu cho CO dông trong thai han 30 ngày k tü ngay CO dong thanh toán dci CO phn cam 

mua. CO dông không phâi trá cho VIB chi phi in CO phiu. 

3. VIB Co th6 thay mat CO dông quân 19 CO phiéu theo yeu cu ccia CO dong trt triiOng hqp CO 

dong dã Iifu k9 CO phiu tai TTLKCK hoãc TCTLKCK theo quy dinh ccia pháp Iut. 

4. TruOng hp có sal sot trong nôi dung và hlnh thcc CO phiéu do 16i cCia VIB thl quyn va lqi Ich 

ccia CO dông sO hciu no khong bi ành huOng. ODPL chu trách nhim v4 thit hi do nhng sal 

sot do gay ra. 

S. 	Tricang hap CO phiu bng chng chi bi mat, bi hic hông hoäc bi hciy hoi dUOi hlnh thc(c khác 

thl CO dông duac VIB cap lal CO phiu theo de' nghi. De' nghi cOa CO dông phài bao g6m các nQi 

dung sau dày: 

(a) Thông tin v CO phiu dã bi mat, bi hit hông hoc bi hciy hoi duOi hlnh thcic khác. 

(b) Cam két chu trách nhim v nhclng tranh chap phát sinh t'J viec cap Ii CO phiu mOi. 

6. CO phiau cCia VIB khong duqc dcing lam tài san bào dam tai VIB. 

7. Trmnh tu', thu tuc xin tách hoãc gop CO phiu, dinh chInh thông tin trén CO phiu do HOOT quy 

dinh phci hap vOi quy dinh ccia phãp Iuât trCI truOng hap CO phiéu dã duqc litu k9 ti TTLKCK 

hoäc TCTLKCK. 

Dieu 1 8.Chuyn nhilçing C' phân 

1. 	Tat cà các CO phn &fac ttl do chuyn nhixang trcl khi Diéu Ie và pháp luãt cO quy dinh khác. 

CO phiéu niêm yat, dãng kq giao dich trên SO giao dich chang khoán duac chuyn nhung theo 

cac quy dinh cOa phàp luât v6 chCtng khoán và thi tritOrig chüng khoàn. Viêc chuyn nhitang 

Cd phan duçic thiIc hiên can ccrtheo các quy dinh ccia pháp luât. 

2. 	COphanchuaduacthanhtoándaydu khongduacchuyan nhucingvà huOng cácquyn Iciiliên 

quan nhu quyén nhân cO ttYc, quyén nhân CO phiu phát hành de^ tang vOn co phan tci ngu6n 

von chCi sO hu'u, quyén mua CO phiu mOl chào ban và các quyén Icii khác theo quy dinh ccia 

pháp Iuât. 

3. 	Các truOng hap chuyn nhung CO phan sau dày phâi duac NHNN chap thun bng An bàn 

truOc khi chuy4n nhuqng: 

(a) Mua bàn, chuyn nhung CO phan ccia CO dông LOn. 

(b) Mua ban, chuyn nhuang CO phan dan dn CO dông LOn trOthành CO dông thuOng và nguc 

lal. 

4. 	Trong thOl gian dang xü 19 hâu qua theo nghi quyét ccia OHOCD hoãc theo quyt dinh cCia 

NHNN do trách nhiêm cã nhân, thành viên HDQT, thành viên BKS, TGO không du'cic chuyén 

nhuçrng CO phân, trCc môt trong càc truOng hap sau dày: 
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(a) LS Ngiiài dai din theo ty quyên cCia CO d6ng IS to' chüc bi sap nhp, hp nht, chia, tách, giâi 

the', phá san theo quy dinh ccia pháp luât. 

(b) Bi buôc chuyn nhiiang CO phn theo quyt dinh cüa Toà an hoãc ca quan nhà nirOc Co thm 

quyén theo quy dinh cOa phãp luât. 

(C) Chuyén nhunq CO phân cho nhà dâu tic khác nhm thuc hièn phticing an ca cu lai dã duac 

cap cO tham quyên phê duyet. 

5. CO dông IS cá nhân hoäc CO d6ng IS to' chcxc cO ngiiäi dai diên IS thành viên HDQT, thành viên 

BKS, TGS khong dUc chuyn nhuang CO phan ccia mlnh trong thôi gian dam nhim chüc vy. 

6. CO dông Co quyn tng cho môt phn hoc toàn b6 CO phn cüa mlnh cho cã nhân, to' chc 

khác hoäc sCt dung CO phn cüa minh d trã nc. Ca nhân, to' chik duac tng cho hoäc nhn trâ 

ncs bng CO phân se trâthành CO dong c0a VIB. 

7. Tricäng hap CO dong IS cá nhân chit  thl ngici thCla k theo di chüc hoc theo phap lut cOa 

CO dong trà thành CO dông cüa VIB. Tniäng hap CO dông IS Ca nhân chat ma không có nguôi 

thCla k, ngiiài thüa k tCc ch6i nhân thCsa k hoãc bi truat quyén thCia k thl sO CO phan cüa CO 

dong do &fçlc giái quyét theo quy dinh cüa pháp luât ye dan six. 

8. Ca nhân, to' chik nhân CO phn trong các trtfäng hap quy dinh ti iêu nay chi trâ thnh CO 

dông tci thai diem các thông tin ccia ho &ic ghi dy dO vào SO Sang k CO dông hoc thôi 

diem khác theo quy dinh cOa phàp lut ye chüng khoán. 

9. Ngiiäi thta k6 CO phn cOa thành vien HSQT hoc BKS và các can bQ quàn l' khác cO the sà 

hCiu CO phân Mang không dixac dicang nhiên thCxa ké quyén và nghia vy IS thành viên cOa 

HDQT hoãc BKS va các chüc vy quán ly  Wang dixang. 

10. VIB phài chap hành các quy dinh ye phát hành, dang k, ktu k, niêm yet CO phiéu theo quy 

dinh cOa pháp luât và cOa ca quan cO thm quyén. 

Diu 19. Mua Iai CO phn cOa CO dong 

1. VIB chi diac mua lai CO phán cOa CO dông néu sau khi thanh toän hét sO CO phn duçc mua li 

ma van bão dam các t le an toàn trong hot dng ngân hang, giá tri th/c cOa VOn diéu l 

khong giâm thâp han mik vOn pháp dinh; truàng hap mua li CO phn clan den vic giam Von 

diéu lê thi phâi dudc NHNN chap thuân triiOc bang van ban. 

2. VIB cO the mua li CO phn theo quy dinh cOa Diéu 16 và phO hqp vài quy dinh pháp luât. 

3. CO dOng có quyén yeu cu VIB mua li CO phán theo cäc tn.Iäng hap pháp lust quy dinh và VIB 

phâi mua lai CO phan theo yeu cu cCia CO dông bâo dam phO hap vOi quy dinh cOa pháp lut 

và Diêu lè. 

Dieu 20.Ti6u chun, diu kiên cOa thành viên BKS, NgiIi quàn ly và NgLtài diéu hành 

1. lieu chuan, diêu On dOi vôi thành vien BKS, Ngixäi quan lv', Ngu?ii diéu hành theo quy dinh 

cOa pháp luât va cCia VIB. 

2. NhOrig tricmg hap khong disac dam nhim chtrc vy, khong cOng dam nhiêm chcic vy theo quy 

dinh cOa pháp lut và cOa VIB. 

3. NhCcng tricông hap bi dicang nhiên mat tucách, min nhiêm, bãi nhiêm theo quy dinh cOa pháp 

luât và cOa VIB. 

4. Vièc dinh chi, tam dinh chi chxc danh HSQT, BKS, TGS theo quy dinh cOa phäp luât và cOa VIB. 

Diêu 21 .Quyén, nghia vu chung cüa thành vien BKS, NgiJii quân ly và Ngici diu hành 
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Thtic hiên quyên, nghia vii theo pháp luât, Oiu lê, nghi quyt Va quyt dinh cCia DHDCf). 

2. 	Bão dam Wu trii ho' scr cOa VIB d cung cap duac các so lieu phuc vy cho hot dOng quãn I, 

diu hành, kim soát moi hoat dông cCia VIB, hoat dông thanh tra, giám sat, kim tra ctia NHNN. 

3. 	Phài am hiu ye các loai rcn rotrong hoat dong cOa VIB. 

4. 	Ngicài quàn 19 và Ngilài diêu hành khong ducic tang Itiang, thu lao hoãc yêu cu trà thiâng khi 

VIB bil6. 

5. 	Thành vien HDQT, thành viên BKS, TGD cO trách nhièm báo cáo HDQT, BKS trong các tni1ng 

hop sau: 

(a) Các giao dich giüa VIB vài cong ty trong do các d6i tilqng trên là thành viên sang lp hoc là 

ngui quân 19 doanh nghip trong thai gian 03 nãm gan nhat tru'àc thai dim giao dich. 

(b) Các giao dich giCfa VIB vol cong ty trong dO nguOi có lien quan cOa các d6i Wong trên là thành 

vien Hôi dOng quàn tr, Giám cTOc (T6ng giám dOc) hoäc c6 dông On. 

6. 	Các quyén va nghia vy khác theo quy dinh cüa pháp luât và VIB. 

Diêu 22.Trách nhiêm chung cüa thành viên BKS, Ngtwi quân ly và Ngttcli diêu hành 

1. Trách nhim can trong 

Thç!c hiên quyén, nghia ccia mInh môt cách can trong, vi Iai ich cao nhM cOa VIB, CO dong. 

2. Trách nhièm trung thiic va tránh các xung d)t ye quyen Iøi 

(a) Thành vien HDQT, thành vien BKS, TGD, PhO TGD, theo Sit hiu biet cüa mInh, phài cong khai 

vOl VIB cac thông tin sau dày: 

I. 

	

	Ten, dia chi try sO chinh, ngành, ngh kinh doanh, so' và ngày cap glay chthig nhn Ong 

k doanh nghiep, ncli Ong k' kinh doanh cua doanh nghiêp, t6 chi.tc kinh te ma minh va 

ngtiai cO lien quan ccia mlnh &Ing ten sO hclu phân vOn gOp, c6 phân hoäc uy quyen, Oy 

thác cho cá nhân, to' chctc khác d(ing ten tit nàm 5% vOn dieu 16 trO len. 

ii. 

	

	Ten, dia chi try sO chInh, nganh, nghé kinh doanh, so' và ngày cap glay chiYng nhn Ong 

k doanh nghiep, ncii ding k) kinh doanh cua doanh nghiêp ma minh và ngirOi có lien 

quan dang là thành vien Hôi clông quàn tn, thành viên HÔI clOng thành viên, thành viên 

Ban kim soát hoãc Tong giám d6c (Giám dOc). 

Viêc cong khai thông tin quy dinh tai dim nay và viec thay dOi thông tin lien quan phâi du'c 

thtic hièn bang van ban trong thOi han 03 ngay lam viêc, k tCi ngày phát sinh hoãc có thay d6i 

thông tin. 

VIB phài cong khai thông tin quy dinh tai dim nay dinh k hang nãm cho OHOCO và diioc niêm 

yet, litu giGr 	try sO chInh ccia VIB. 

VIB phài thông báo bng van bàn cho NHNN các thông tin quy dinh tai khoàn nay trong thOi 

han 07 ngày lam viêc, k6 tci ngày VIB nhân ducsc thông tin cong khai nêu trên. 

(b) Trung thành vOl VIB; không sü dung nhang thông tin, bI quyêt, cc hôi kinh doanh cO the' mang 

lai Iai Ich cho VIB, lam dung dia vii, chüc vy và tài san cOa VIB vl myc dIch cá nhãn hoãc d phyc 

vu lai Ich cüa too  chUc, cá nhân khác. 

(c) Thông No kip thai, day dci, chInh xác cho VIB ye quyen lai ccia mlnh ti to' chik khác, giao dich 

vol tO chtk, Ca nhân khác cO the' gay xung dot vdi Icri Ich ccia VIB và chi duc tham gia vào giao 

dich dO khi &lac HDQT chap thuân (d6i vOl NgiiOi quàn l, Ngi(Oi di4u hành) hoc BKS chap 

thuân (dOi vOl thành vién BKS). 
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(d) Không dijcic tao di4u kièn d4 bàn than hoäc ngui có lien quan ccia mlnh vay von, sü dyng cac 

dich vy ngân hang khác ccia VIB vOl nhng diéu kin ifu dãi, thuân li hn so vOl quy dinh chung 

ca VIB. 

(e) Thành viên BKS, NgiiOi quàn l', Giám 86c Khöi/Ban va nhcng nguäi cO lien quan cia cãc d61 ti.r 

ng nay khong ducic sCi dung hoäc tit Iô cho ngtrOi khác các thông tin ni bô d thiic hiên các 

giao dich CO lien quan. 

3. Trách nhiêm ye thiêt hal và bói thuOng 

Thành viên BKS, Ngiiäi quàn l' va Nguii diéu hành phài chiu trách nhim theo quy dinh cüa 

pháp Iuât va VIB ye nhcIng thiêt hal gay ra, chiu trách nhiêm cá nhãn và/hoäc lien dOi den bü lcii 

Ich bi mat, trá li Icii Ich dã nhân và bói thuOng toàn bô thit hai cho VIB và ben thu ba neu vi 

pham nghia vy cüa mlnh. 

4. Trách nhiêm khác theo quy dinh cCia pháp lut, Oiêu le va quy dinh khác ci:ia VIB. 

Diéu 23.Quyen tra ciu s6 sách và h' so VIB 

1. Co' dong ph6 thông có quyên truc tiép hoãc bng môt van bàn yêu cau, qua luât siI hoäc ngJOi 

diioc u' quyn, xem xét, tra cüu, trIch hoác sao chup: thông tin ccia mlnh trong danh sách Co' 

dông ma VIB sn cO, Oi4u le và các biên bàn và nghi quyet cia OHOCO tai try sO chInh cOa VIB 

(trong glO lam vic) hoäc trên trang thông tin din tci dã duqc VIB ding nhit quy dinh ti khoàn 

5 Diu nay. Yéu cau cOa ngifOi thiac u' quyen phãi &Iac kern theo bàn g& yiay u' quyén cOa 

Co' dong và nhóm Co" dông ma ngiiOi dO dai din hoc mOt  bàn sao diic cong chung, chüng 

thçIc cüa giay quyen nay. 

2. Co' dông phö thông hoäc nhOm Co' dông quy dinh tai Dieu 27.13 cO them quyén xem xét, tra 

cuu, trIch lyc biên bàn và nghi quyet, quyet dinh cOa HEM, No cáo tài chInh gica nàm và hang 

nãm, bàn cáo cOa BKS, hap dóng, giao dich phài thông qua ccia HOOT và tài lieu khác, tril tài 

lieu lien quan den bI mat thuong mai, bI mat kinh doanh cüa VIB. 

3. Thành viên HOOT, thành viên BKS, T6ng Giám d6c, Phó T6ng Giám d6c cO quyn tra cuu 56 

Ding ky Co' dông, danh sách C6 dong, sö sách và hó so khác cCia VIB vi nhCxng muc dIch lien 

quan tOi chuc vii ccia mmnh vOi diéu kiên các thông tin nay phái duqc bào mt. 

4. VIB se phài liiu ho' so, tài lieu phát sinh trong qua trinh hot dng tai try sO chmnh hoc dla  diem 

khác theo quy dinh cOa pháp lut và VIB. 

5. Oiéu le, các biên bàn và nghi quyet ccia OHOCO phài ducic k' ban hành và cOng b6 trên trang 

thông tin diên tu cOa VIB, cOng bó thông tin theo quy dinh ccia pháp lut và VIB. 

Diéu 24.Xây thing và duy ttI hoat dông cüa he th 6ng kiêm soát nôi bô 

VIB phài xây dung he th6ng kiem soát ni bô d4 báo dam ã YèLJ câu sau: 

1. Hieu qua và an toàn trong hoat dong; bào ye, quàn l, sü dung an toàn, hiu qua tài An và các 

nguôn kic. 

2. He thong thông tin tài chInh và thông tin quàn l' trung thiic, hap l, dy dü và kip thai. 

3. Tuãn thO pháp luât và các quy che, quy trinh, quy dinh nôi bô. 

CHI(cYNG 2. c6 BONG VA DAI HOl BONG cd BONG 

Diêu 25.C6 dông 
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1111 PJJV!1iJtV.J1IlIIIP 
CO dOng là chO sO Wu VIB va se Co CC quyn va nghia vy tu'cng Crng vOi so' Ricing CO phn h9 

sOhüu. 

2. VIB phãi CO it nht 100 CO d6ng.T6 chCic và Ca nhàn n.rOc ngoài diiøc mua và sO hu Co phn 

theo quy dinh càa pháp lut. 

3. NgiRli dal din theo ày quyn càa CO dông là to' chcic: 

(a) 	Ngieii di din theo ày quyn càa CO dông là to' chtk phài là Ca nhân dticic ày quyên bng van 

bàn nhân danh CO dông dO thVc hièn các quyn và nghia vy theo quy dinh pháp lut và iu 

I. 

(b) CO dông là to' chUc sO hau It nht 10% tOng s6 Co phn ph 65  thông có the' ày quyn tOl da 03 

ngiiOi dal dièn theo ày quyn. 

(c) TrtiOng hap CO dOng là to' chcic cü nhiu nguOi dai din theo ày quyn thl CO dông phái Ac 

dinh cu the' so' CO phn cho môi nguOi dai diên theo ày quyên. TriiOng hap CO dông khong Ac 

dinh so' CO phan tYng crng cho mói ngiiOi dai dièn theo ày quyén thl so' CO phn sé thiac chia 

déu cho tat cà ngtiOi di din theo ày quyn cOa CO dong. 

(d) Viêc chi dinh  ngiiOi dai dièn theo ày quyn càa CO dong phài bng van bàn, phài thông baa 

cho VIB. Van bàn cCr ngitOi dai diên theo ày quyén phài Co các nôi dung chà yu sau dày: 

I. 	Ten, ma so' doanh nghip, dia chi try sO chInh càa CO dong. 

ii. SO Riang ngiOi dai dièn theo ày quyn và t l CO phn tng üng càa mói ngiOi di 

dn theo ày quyn. 

iii. Ho, ten, dia chi lien lac, quOc tich, so' The can CUOC Cong clan, Giy chtThg minh nhãn dan, 

Ho chiu hoäc giy td chng thc Ca nhân hap pháp kháC Càa t&ng ngtiOi di din theo 

ày quyn. 

iv. ThOl han ày quyên tiiang tng càa tClng ngiiOi dal din theo ày quyén; trong dO ghi rO 

ngày bt du &fac dal din. 

V. 	Ho, ten, chak' càa ngtJOi dal diên theo ày quyn và nguOi di din theo pháp lut càa CO 

dong. 

(e) V1êC c1 hoàc chm dctt ngii dal diên theo ày quyén se cO hiu ltic k tii ngày VIB nhn &çc 

thông báo tCc CO dong, trCi triiOng hap chm dü't ày quyén di hop OHDCS thçfc hin theo quy 

dinh càa VIB. 

(fl 	NgiiOi di dièn theo ày quyn phâi cO CC tiêu chun va diéu kin sau My: 

i. CO nang kic hành vi dan sii dy dà 

ii. Khong thuôc dOl Wang không cO quyén thành lp va quàn l' doanh nghip ti Vit Nam. 

iii. CO dông là doanh nghiep nhà niiOc (&.rc to' chik quàn l dUOl hlnh thi1rc cong ty trách 

nhiêm hctu han, cong ty co' phn do Nhà ntiOc nm gictrên 50% von diu l hoc tOng so' 

co phn cO quy4n biu quyt tridoanh nghièp do Nhà ntiOc nm gia 100% vOn diéu l) 

không dixaC CC nguOi cO quan he gia dinh càa NgtJOi quàn I và càa ngUOi cO thm quyn 

bO nhim NguOi quàn l lam di din ti VIB. 

(g) Trâch nhim càa NgUOi di din theo ày quyn càa CO dong là to' chUc 

i. 	NgtiOi dai dièn theo ày quyén nhân danh CO dong thiic hièn các quyén và nghia vy càa 

CO dông tai DHDC theo quy dinh càa pháp luât va iéu lê. Moi hn ch ccia CO dông 

dOl vOl ngiJOi dai diên theo ày quyén trong viec thiic hièn cac quy n, nghia vy càa CO 

dOng tUclng Crng tai OHSCD du không cO hiêu Ric dOl vOl ben thii ba. 
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ii. NgiJi dai diên theo Ciy quyn cO trách nhiêm tham diiáydü cuOc h9p cüa OHOCO; thiic 

hin các quyên và nghia vii ducic Ciy quyén môt cách trung thçc, cn trong, tOt nhM, No 

ye Ici ich hp phap câa CO d6ng cü di din. 

iii. Ngiiài dai din theo Oy quyn chiu tràch nhiêm truóc CO dông ct dai diên do vi phm 

trách nhim quy dinh tai Diéu nay và pháp luât. CO dông cü dai din chiu trách nhièm 

trijOc ben thci ba d6i vol trách nhièm phát sinh lien quan d6n quyén va nghia vy diçic 

thic hièn thông qua ngiiOi cai dièn theo üyquyén. 

TM Ca các thông báo, thi lieu, thông tin, trao d6i gi tOi CO d6ng (bao g6m Ca thông baa mi 

hop DHOCD, ly 9 kin CO dong bng van bàn) có th &c g thông qua mt trong các phu' 

o'ng thirc sau: this, this d1n tCr, tin nhn diên thoai, phucng tiên dien tCs, to' chic liJu k9, bng 

cac pht.scsng thik/hlnh th(sc lien lac khác phü hap vOi quy dinh cOa pháp lut và quyt dinh ciia 

VIB. 

Diêu 2636 Dãng ky CO dông 

1. SO eang k9 CO d6ng cOth là van bàn giy, tap dCs lieu di6n tüghi nhn thông tin v sO hcsu CO 

phn ciia các CO d6ng. 

2. TruOng hcip CO dông Co thay dOi thông tin dia chi lien lac thl phài thông báo kip thai vOi VIB 

và/hoãc TTLKCK và/hoäc TCTLKCK d cap nhât vào 56 Dãng k9 CO dOng. VIB khong chiu trách 

nhim ye vic khong lien lac ditcic vOi CO dông do khong dijcc thông bao thay d6i da chi lien 

lac cüa CO dông. 

3. So' Oangk9 Co' dôngphaicocacnoi dung chCiyuphihapvoi quy dinh phapluat. 

Diu 27.Quyên dia CO dông phO thông 

1. Quyn disc dOi xcs blnh dng. Mói CO phan cüa cüng môt loai deu to cho CO dông sO hau các 

quyén, nghia vii và lai Ich ngang nhau. TrisOng hap VIB có các loi CO phn iJu dai, cac quyén 

và nghia vy gn lien vOl các loai CO phn tiu dai phài duc DHOCD thông qua và Cong bO day 

dci cho Co' dong. 

2. Tham dis và phát bieu 9 kin trong các cuc hpp SHCD và thtc hin quyen bieu quyet tryc 

tiép tai cuoc hop DHECD hoäc thông qua ngiiOi dal din theo üy quyén hoc theo hlnh thik 

khác do pháp lut, DI4U le quy dinh. M6I CO phn phO thông CO mt phieu biu quyet. 

3. Oiscc nhân cO tc, CO phiéu thu'Ong vOi mac theo quyet dinh cOa DHDCD. 

4. Chuyn nhiIng CO phn theo quy dinh trong iéu l phü hap yOi cac quy dinh ccia pháp luât. 

5. Dirnc iru tiên mua CO phn mOi chào bàn tung (rng vOl t9 lê CO phn phO thông cüa tC(ng CO 

dông khi VIB tang Von dieu lê, trü trithng hap có quyét dinh cüa OHOCO phê chun bàn mQt 

pMn hoar tn bô CO phn mOi cho mt hoc mt nhóm nhà du tir. 

6. Xem xét, tra cilu, trIch luc, sao chép thông tin cOa mlnh trong SO Sang k9 CO dong, danh sách 

CO dông cO quyen bieu quyet, danh sách CO dông có quyen du hop SHSCS và yèu du scia dOi 

nhng thông tin khong chInh xác hoäc bO sung nhting thông tin can thiet ye mlnh. DDPL phài 

cung cp kip thOl thông tin, scsa d6i, b6 sung thông tin khong chinh xãc theo yêu cu cOa CO 

dông; chiu trách nhim bOi thisang thièt hal phát sinh do khong cung cap hoc cung cap không 

kip thOl, không chInh xác thông tin. Trinh ttf, thu tyc yeu cu cung cap thông tin, cp nht 

thông tin CO dông thifc hièn theo quy dinh cOa pháp Iut và HSQTITGS. 

sleuleVIB 	 13 



	

7. 	Euçic tip can 8y  du' thông tin dinh kt và thông tin bt thung do VIB cong bO theo quy dinh 

cOa pháp luât. 

	

8. 	Xem xét, tra cu, trIch luc hoãc sao chyp Diu le, biên bàn hop OHDCD và nghi quyét OHCD. 

	

9. 	Khi VIB giài the hoãc phá sari, diic nhân môt phn cac tài san cOn Iai tt.rcrng Irng vOi so' CO phn 

gop vào VIB theo quy dinh cOa pháp Iuât v qiâi the', phá san. 

10. Yêu cu VIB mua Iai CO phn cOa ho trong các trung hcp pháp Iut quy dinh. 

11. CO dOng sO hu CO phn lien tuc trong thai han It nht 01 nãm cO quyén: yeu cu HDQT dmnh 

chi thic hièn nghi quyt do HDQT thông qua trái vOi quy dinh cOa pháp luât hoãc Siéu l gay 

thit hi cho VIB; tii mlnh hoãc cüng vOi lut sU, k6 toán, kim toán viên CO ch(rng chi hành 

nghé triic tip xem xet các báo cáo HDQT trinh fJHDCD (gOm: báo cáo két  qua kinh doanh cOa 

VIB; báo cáo tài chInh; báo cáo dánh giá cong tác quân l, diéu hành VIB; báo cáo thm dinh 

cCia BKS) trong thai gian htp l'. 

12. Uy quyn bng van bàn cho ngfOi khácthtic hièn các quyn, nghia vu cOa mmnh; ngtfOi dijqc 

Oy quyn không dc tng cci vOi tu cách cOa chInh mlnh. 

13. CO dông hoc nhOm CO dông sO hau tii 05% tOng so' CO phn phO thông trO len cO them các 

quyn sau: 

(a) Yêu cu trièu tap h9p DHDD theo các quy dinh cOa pháp Iut và Oiu Iê. 

(b) Yêu cu BKS kim tra tüng van 84 cy the' lien quan 84n quàn I, diéu hành hoat dông cOa VIB 

khi xét thy cn thit. Yêu cu phài the' hièn bng An bàn có day dO các thông tin theo quy 

dinh cCia pháp Iuât. 

(c) Các quyén khác theo quy dinh cOa pháp Iuât va Diêu l. 

14. CO dong hoãc nhOm CO dông quy dinh tai khoàn 13 Diéu nay co'quyén yeu cu triu tp hop 

DHDCD trong các truOng hap sau dày: 

(a) HDQT vi phm nghiem trong quy6n cOa CO dOng, nghia vy cOa NguOi quàn l hoc ra quy4t 

dinh viiçt qua thm quyén dLIcic giao. 

(b) Nhim k' cOa HDQT dã viist qua 06 tháng ma HDQT mOi chtia diJcc bu thay the'. 

Yêu cu triêu tap hpp DHOCD phài bng van bàn và phâi bao gOm ho, ten, dia chi lien lac, qu6c 

tich, so' giy td pháp l cOa cá nhân dOl vOi CO dOng là cá nhán; ten, ma so' doanh nghip hoc 

so giy td pháp 19 cOa to' chcic, dia chi try sO chInh dOi vOi CO dOng là to' chcic; so' kxng CO phn 

va thOi di6m dang k' CO phn cOa ting CO dông, tOng so' CO phn cOa cã nhóm CO dOng và t' 

le sO huu trong tOng so' CO phn, can cciva l do yêu cu triêu tp hop HDCD. Van bàn yêu cu 

cO 80 chu' k cOa các CO dOng lien quan hoäcvàn bàn yèu cu thrqc lp thành nhiéu bàn và tp 

hp 80 chü k cOa các CO dOng có lien quan ghep li. 

TruOng hap yêu cu trièu tap hop DHCD vi l do quy dinh ti di4m (a) khoân nay thi kern theo 

yêu câu trièu tap hop phài có các tài lieu, chng cci v4 các vi phm cOa HDQT, mcic d6 vi phm 

hoäc ye quy4t dinh vuat qua thm quyén. 

15. CO dOng hoãc nhOm CO dOng sO hciu trén 10% tOng so' CO phn phO thông trong thai hn lien 

tyc It nht 06 tháng có quy4n yeu cu triêu tap hop HDCD theo quy dinh cOa pháp lut và 

VIB. 

Yêu cu triêu tap h9p DHOCD áp dyng tuclng ttf Diu 27.14. 

16. Các quy4n khác theo quy dinh cOa pháp Iut và Oiéu lê. 

Diêu 28.Nghia vu cüa C' dông ph thông 
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Tuân thu Diu lé và các quy ch6 quân I nôi bô cCia VIB; chap hành nghi quyét, quyt dinh cOa 

DHDCD, HOQT. 

2. 	C6 dông có các nghia vy Wang (mg theo s6 Co phân và Ioai CO phãn ma ho sà hCiu. CO dông 

chi chiu trách nhiêm ye cac khoán no va các nghia vu tài san khác ccia VIB trong pham vi von 

co phân cia gop vào VIB. 

3. 	Thanh toán dO tién mua CO phân cia dang k' mua trong thOi han VIB quy dinh. Chiu trách nhiêm 

tr%JOc pháp Iuât ye tInh hap pháp cOa nguOn von gOp, mua, nhn chuyen nhilang CO phn ti 

VIB; khong sü dyng nguOn von do to' ch(mc tin dung, chi nhánh ngân hang nirOc ngoài cap tin 

dung d mua, nhân chuyen nhiiang CO phn; khong &mcc gop von, mua CO phan du'Oi ten cOa 

cã nhân, pháp nhân khác dilOi mol hlnh th(mc, trtm trimOng hap Oy thác theo quy dinh cOa pháp 

iuât. 

4. 	Khong thrcic rOt von cia gop bng CO phan ra khOi VIB duOi moi hmnh th(Ic, trittriràng hp dir 

cc VIB hoãc ngirài khác mua lai CO phn theo quy dinh cOa pháp luât. Tru'àng hçp cO CO dOng 

rOt môt phan hoãc toàn bô von CO phan cia gop trái vOi quy dinh ti khoán nay thl CO dông cia 

va thành vien HDQT, ODPL và ngtrôi CO lci Ich lien quan trong VIB phãi cOng lien dOi chu trách 

nhiêm ye các khoân no và nghia vu tài san khác cOa VIB trong pham vi giá tri Ca phán cia bi rot 

va các thiêt hai xãy ra. 

5. 	Cung cap cia chi chInh Ac khi dang k' mua CO phan và khi cO thay d6i thông tin dia chi lien 

lac. 

6. 	CO dông LOn khOng ducic lai dyng Lfu the' cOa mlnh gay ãnh huOng dn các quyen, lci ich cOa 

VIB và cOa các CO dông khác theo quy dinh cOa pháp Iut và Diéu l. 

7. 	CO dOng LOn cO nghia vy cong bO thông tin theo quy dinh cOa pháp luât. 

8. 	Chiu tràch nhim cá nhân khi nhân danh VIB duOi mol hlnh th(ic de' thVc hin mt trong các 

hành vi sau dày: 

(a) Vi pham pháp Iut. 

(b) lien hành kinh doanh và các giao dich khác d tii Iai hoãc phuc vy Ii Ich cOa to' ch(mc, Ca nhan 

khác. 

9. 	CO dông nhân Oy thác dau tiI cOa to' ch(mc, cá nhân khác d sâ hau CO phan phài cung cap cho 

VIR thông tin ye chO sâ hcmu thuc sir cOa so' CO phan ma mlnh nhn Oy thác dau ti.1. VIB CO quyên 

dinh chi quyén CO dong cOa các CO dông nay trong truOng hcp phát hiên hç không cung cap 

thông tin xác thulc ye chO sà hu thuc su các CO phan dO. 

10. Bào mt các thông tin duoc VIB cung cap theo quy dinh tai Diéu lé va pháp Iut; chi s(t dyng 

thông tin duc cung cap cie thuc hiên và bâo v6 quyen va lcfi Ich hcp pháp cOa mlnh; nghiem 

cam phát On hoc sao, g(mi thông tin duc VIB cung cap cho to' ch(mc, cá nhân khác. 

11. Các nghia vy khác theo quy dinh cCia pháp luât và Diéu I. 

Dièu 29.Dai hôi d°ng Co dông 

1. 	OHOCO bao gOm tt câ CO dOng cO quyen bieu quyet, là ca quan quyet dinh cao nhat cOa VIB. 

SHDC€ hop thuông niên mói nãm 01 lan. DHOCD phâi hop thiiUng niên trong thai han 04 

thng k tim ngay ket thOc nãm tài chInh và HDQT cO quyen quyet dinh gia han hop DHDCD 

thuOng niên trong truäng hcp can thiet, nhung không qua 06 tháng k tc ngay ket thOc nam 

tài chinh. Ngoài cuôc h9p thuäng nien, HCS có the hop bat thuäng. Oa diem hçp SHOCO 

duac Ac dinh là nai chO toa tham du hop và phai a trên lãnh tho' Vit Nam. Cuc hçp DHDCO 
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dtiic t6 chrc bang hlnh thCic truc tip hoäc trilc tuyên hoãc triic tip kt hclp tnic tuyn theo 

quy cinh tai Quy ch nôi bo ye quán tri cong ty ccia VIB. 

HDQT triêu tap hop OHOCO thisUng niên và kla ch9n dia dim phü hçp. OHOCO thiiUng niên 

quyet dinh nhcIng An dê theo quy dinh cüa pháp tuât va Diêu 16-, dãc bièt thông qua báo cáo 

tài chInh nãm. Tntlàng hap Báo cáo kim toán báo cáo tài chinh nãm cOa VIB có các khoán ngoi 

trC$ trong yeu, ' kin kim toán trái nguac hoãc tii chói, VIB phái mi dai diên cong ty km toán 

ôc lap dtj hop HDS thilàng niên. Thành viên HDQT va thành vien BKS phài tham dt/ h9p 

DHDCD thtiOng nien d trá Idi các cãu hOi cCia c6 C!Orig ti cu)c h9p (nCu cO); tru?Jng hqp bt 

khá kháng khong tham du diicic, thành viên HDQT và thành viên BKS phâi báo cáo bng van 

ban vdi HOQTvà BKS. 

3. 	HDQT phái triêu tap hop HCD bat thung trong các tnIJng hp sau: 

(a) HEQT xét thäy can thiet vi Iqi Ich ccia VIB. 

(b) Báo cáo tài chinh qu, 06 thing hoc báo cáo tài chinh nãm da duçuc kim toán phán ánh vön 

ch6 sâ hCIu dã bi mat 1/2 sovOi s6 dâu kS'. 

(c) 56 thành vien HDQT, thành vien BKS It han s6 thành viên töi thiu theo quy dinh cüa pháp luât 

va 014u lê. 

(d) Theo yeu câu cOa Co' dOng hoãc nhóm Co' dOng quy dinh tai Oiéu 27.13 Va Diéu 27.15. 

(e) Theo yêu câu cia BKS. 

(f) Theo yêu câu cOa NHNN. 

(g) Các truung hap khác theo quy dinh cCia pháp Iuât và Oiêu Iê. 

4. 	Triu tp hçp DHDCD bat th1ng 

(a) HDQT phài triêu tap hop HDCD trong thOl hn 60 ngày k tü ngày k tü ngày s6 thành viên 

HDQT hoãc thành viên BKS cOn lai nhii quy dinh tai khoán 3(c) Diéu nay (thai hn nay có the 

kéo dài them p1w thu& vao viec NHNN chap thuân danh sách dii kien báu thành viên HQT, 

thành viên BKS) hoãc trong thôi han 30 ngày k tii ngay nhãn ditac yêu cãu quy dinh tai khoán 

3 Diéu nay. 

(b) Tniäng hap HDQT khong tnièu tap hop DHDCD theo quy dinh ti dim (a) khoân nay thl trong 

thai hn 30 ngày tiep theo, BKS phái thay the HDQT triu tp hpp DHDCS. 

(c) TriIäng hçup BKS khong triu tp hçp fHDCD theo quy dinh tai dim (b) khoân nay thl trong 

thai hn 30 ngày tiep theo, C6 dông hoäc nhóm C6 dông có yeu cáu quy dinh tai dim (a) khoán 

nay có quyen dal dièn VIB triêu tap h9p OHOCO theo quy dinh cOa pháp luât và Diéu Iê. Tnong 

triuOng hap nay, Co' dông hoäc nhOm Co' dOng tniêu tap hop DHDCD CO the d nghi NHNN giám 

sat viêc tniêu tap, tién hành cuôc hop va ra quyet dinh ccia DHDCD neu xét thay can thiet. 

5. 	Tat Ca chi phi cho vièc tniu tap và tien hành hop DHDGD duac VIB hoàn lai. Chi phi nay không 

bao g6m nhclng chi phi do CO" dông chi tiêu khi tham dv cuOc hçp DHCO, ke^ cá chi phi an ô 

và di lai. 

014u 30. Nhlêm vu và quyn han cüa OHOCO 

1. 	OHOCO thiucung niên c6 quyén tháo Iuãn và thông qua các van dé sau: 

(a) Báo cáo tài chinh hang nãm dã duçuc kiem toán; mac c6 tCtc sau khi da hoàn thánh nghia vu 

thue và các nghia vu tài chinh khác ciia VIB. 

(b) Bão cáo cüa HSQT. 

(c) Báo cáo cCJd BKS. 
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(d) Ké hoach kinh doanh hang näm cüa VIB. 

(e) Các van té khác thuôc tham quyén theo quy dinh cüa pháp lut. 

2. 	DHECD thuUng nien và bat thiâng thông qua quyt dinh ye các van de' sau: 

(a) Thông qua dinh hifâng phát trin cüa VIB. 

(b) S6 kiang thành vien HDQT, BKS tCtng nhièm ks';  bâu, mien nhièm, bãi nhiêm, bâu b6 sung, thay 

the thành viên HDQT, thành viên BKS. 

(C) 	Müc thu lao, thiiâng va các lcii ich khác döi vOl thành vien HDQT, BKS và ngân sách hoat dong 

ct'ia HDQT, BKS. 

(d) Lila chon cong ty kim toán dóc lap, bãi mien kim toán viên dôc lap khi xét can thiet. 

(e) SCIa d61, b6 sung Diéu le, Quy ch noi bô ye quán tri cong ty, Quy cM tài chInh; phê chuan Quy 

cM t6 chClc và hoat dông cOa HDQT và Quy cM t6 chc va hot dông ccia BKS. 

(0 	Ca câu t6 chtc, bô may quân 19 diêu hành cüa VIB. 

(g) Thành lap cong ty con. 

(h) Phuong an thay d6i mcic v6n diéu IC-; phuang an chào bin c6 phan, chia C6 phieu thuOng, bao 

göm loai C6 phan và só luong Co' phan mOl se chào bin. 

(I) 	Phucsng an phàt hành trài phieu chuyen 861, trái phieu kern chlng quyên. 

(j) Chia, tách, hap nhat, sap nhâp, chuyen 861 hlnh th?c pháp 19, giái the hoãc yéu cau phi san VIB. 

(k) Kiem tra, xem xét va xü 19 theo tham quyèn càc vi pham cCia HDQT, BKS gay thièt hal cho VIB Va 

Co' dông. 

(I) 	Phticing an gop v6n, mua c6 phan cOa doanh nghiep, t6 chcc tin dung khác và phuang an 

chuyen nhiiang phân v6n dã dau tu ra ben ngoài có già tri tü 20% trâ len so vOl V6n dieu lê ghi 

trong báo cáo tài chinh dã dijac kiem toán gan nhat. 

(m) Oau tu, mua, bin, cam c6, the chap tài san cOa VIB cO giá tr! tCl 20% trO len so vOl Von diéu l 

ducic ghi trong báo cáo tài chinh dâ &lac kiem toán gan nhat, triltniOng hap thuôc các hoat 

dong kinh doanh thông thuOng cCia VIB dã ducic ca quan nhà nuOc có tham quyén cap phép 

(bao g6m nhung khong giOi han nghip vu du tu, mua, bin trãi phieu chInh pht:i, trái phieu 

doanh nghip và các Ioai giay t cO giá khác; cam cö, the chap tài san cüa VIB d vay von trén 

thi truông lien ngân hang) do HDQT hoc TGD quyet dinh. 

(n) Mua lai trên 10% tong s6 Co' phan dã bin cüa môi loi. 

(o) Càc hap d6ng, giao dich có giá tri trên 20% Von diêu IC,,  ghi trong báo cáo tài chInh dã dilqc 

kiem toàn gán nhât gôm: 

I. 	Các hap d6ng gicla VIB vOl cong ty con, cong ty lien ket cüa VIB. 

ii. Các hap dông gicfa VIB vOl NgirOi quán 19, thành viên BKS, C6 dông LOn, ngirOi có lien 

quan cia các d6i wang nay. 

iii. Giao dich gicla cong ty con, cong ty do VIB nàm quyen kiem soàt trên 50% trO len vón 

dieu lê vOi NguOi quàn 19, thành vien BKS hoãc vOl nhClng nguOi cO lien quan cia h9. 

NguOi quàn 19, thành viên BKS phái báo cáo bng An bàn cho HDQT, BKS ye viêc ho Va nguài 

có lien quan ciia h9 có lien quan den hap dóng, giao dich quy dinh tai diem nay. 

Nguäi dai diên VIB k9 hap d6nq, giao dich trên dày phâi thông báo cho HDQT và BKS ye 861 

tilang có lien quan 861 vOl hap d6ng, giao dich dO và gCti kern theo dV tháo hp d6ng hoc 

thông báo nôi dung chü yeu cüa giao dich. HDQT trmnh dic thâo hp dông, giao dich hoc giái 

trinh v nQi dung chü yeu ccia hp döng, giao dich tai cuôc hpp DHDCD hoc lay 9 kien C6 dong 
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bang van ban. Tricng hap nay, C6 dông cO lai Ich lien quan dn cac ben trong hop dóng, giao 

dich không CO quyén biu quyt; hap dông, giao dich duac chap thun theo quy dinh ti Oiu 

35.5 và Oiu 36.6. 

(p) Quyt dinh các giâi pháp khac phuc bin dông Ian ye tài chInh ccia VIB. 

(q) Thành lap ngân hang 100% v6n a niiâc ngoài. 

(r) B6 sung, thay döi ngành, nghe kinh doanh. 

(s) Thay döi ten VIB. 

(t) Thay d6i dia diem dat try so chInh. 

(U) Gia han thai han hoat dông. 

(v) Niêm yet/hay bO niêm yet C6 phieu, trái phieu chuyen d6i, trái phieu kern chi?ng quyén trong 

niiOc, chi.ng khoán 0 nitOc ngoài. 

(w) Nhà du ttichien ltiac. 

(x) Phu'ang an phân ph6i Iai nhuân sau khi thiic hiên day îü nghia vy thue và nghia vu tài chinh 

khác cta VIB. 

(y) Xuât toán no dã xü l' rüi ro ra khOi ngoai bang neu sau thai gian tói thieu 05 nãm, k tCt ngày 

sCi dung du phóng d xCi 19 rüi ro và sau khi dã thuc hiên tat câ các biên pháp d thu h6i na 

nhirng khong thu hôi dticic. 

(z) Các quyén và nhim vu khác theo quy dinh cCia pháp lut và Dieu lê. 

3. 	Co' dOng khong duic tham gia bieu quyet trong các truOng hap sau day: 

(a) Thông qua các hap dóng quy dinh tai diem 2(o) Oiéu nay khi Co' dông do hoãc ngifOi CO lien 

quan tOi C6 dông do là môt ben cCia hap dóng. 

(b) Viêc mua lai Co' phn cOa Co' dông dO hoãc cOa ngiiOi có lien quan tOi Co' dông dO trü truOng 

hap viec mua lai Co' phn duac thrc hin Wang tng vOi t' le sO hüu cOa tat ch các Co' dOng 

hoäcviêc mua lai &ccicthuc hiên thông qua giao dich khOp lênh trên SOgiao dich chi.Yng khoán 

hoäc chào mua cong khai theo quy dinh cCia pháp tuât. 

(c) Các tniOng hap khác theo quy dinh cüa pháp luât. 

4. 	Tht ca cac nghi quyet va cac van de dã dijcic dua vao chuang trinh hçp phâi difcic dtia ra thâo 

luân va bieu quyet tai cuôc h 9 p DHDCD. 

5. 	DHDCD duoc iiy quyén cho HDQT quyét dinh môt 5 loai viGc thuôc them quyen cüa mlnh, tri 

nhCing loai vièc sau: 

(a) Thông qua dinh huong phát trién cta VIB. 

(b) S6 Ricing thành vien HDQT, BKS tCcng nhiêm ks';  bâu, mien nhièrn, bãi nhiêm, bu b6 sung, thay 

the thành viên HDQT, thành viên BKS. 

(c) SCia döi, b6 sung Diéu ICS. 

(d) Phucing an thay d6i mik von diéu Ie; phuang an chào bin Co' phân, chia Co' phieu thuOng, bao 

g6rn loai Co' phân va s6 Ricing C6 phan mOi se chào bin. 

(e) Báo cáo tài chInh hang näm dã dtiac kiem toán. 

(f 	Chia, tách, hap nhet, sap nhap, chuyen d6i hlnh thk phãp 19, giâi the hoc yeu cu phi sin VIB. 

(g) Kiém tra, xem xét và xü 19 theo them quyen cac vi pham ccia HDQT, BKS gay thit hi cho VIB Va 

C6dông. 

Diêu 31 .Thilc hiên quyên dLt hop DHDCD 
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CO dong, nguài clai diên theo üy quyén cüa CO dông là to' chüc co th tritc tip tham di! hop, 

Ciy quyén bng van bàn cho môt hoãc môt so' cá nhân, to" chüc khàc dV hop, vic üy quy' dti 

hop thiic hién theo quy clinh tai Quy ch nôi bô v quán tri cong ty cCia VIB. 

CO dông ducic cal là tham dii và biu quyt tai cuôc hop DHDCD trong tnuOng hp sau dày: 

1. Tham du va biu quyt tnuc tiép tai cuôc hop. 

2. Uy quyên cho cà nhân, to' chccc khác tham dijvà biu quyt ti cuQc hop. 

3. Tham duvà biu quyt thông qua hôi nghi trUc tuyn/truc tip kt hap vOi trtic tuyn, bô phiêu 

diên tti hoäc hlnh thik diên tü khác theo quy dinh cüa VIB. 

4. GA phiu biu quyt d4n cuôc hop thông qua gui thu, fax, thu dien ti. 

5. Gui phiu bi& quyt bng phuccng tiên khác theo quy dinh cOa Ngui triêu tap hop SHDcf. 

Diéu 32.Triêu tap hop, chWng trmnh hop và thông báo mi hop OHOCO 

1. 	HDQT triêu tp hop DHECD hoäc cuôc hop DHDCD &Icic triêu tp theo quy dinh Diu l và 

pháp lut. 

2. 	Ngt.fäi triêu tap hop OHE phài thuc hiên các cong viec sau dày: 

(a) Lap danh sách CO dông có quyén dii hop. Danh sách CO dông có quyén d'.t hop HOCO duqc 

lap không qua 10 ngày tnuOc ngay gcfi thông No mi hop DHDC. Cung cap thông tin và giài 

quyét khiau nai lien quan dn danh sách CO dông. Quy ch nôi bô ye quán tri cOng ty cüa VIB 

quy dinh cii the' ye viêc lap danh sách CO dông. 

(b) Lap chucing trinh, nôi dung cuôc hop. 

(c) Chuan bi tài lieu cho cuóc hop. 

(d) Dq thào nghi quyt OHfCE) theo ni dung dii kién cüa cuôc hp; danh sâch và thông tin chi 

tiet ciia các ung cCi viên trong truing hop bâu thành vien HDQT, thành viên BKS. 

(e) Xác dinh thai gian và dia diem h 9 p. 

(t) 	Gisi thông báo mai hop DHECO cho tt cã các CO dông Co quyén dii hop. 

(g) Càc cong viêc khâc phyc vy cuôc hçp. 

3. 	Ngui triêu tap hop DHDCD phâi gui thông báo mi hop và tài lieu hop den tt Ca các CO dông 

trong danh sách CO dOng CO quyén dii hop chám nhat là 21 ngàytnuOc ngay khai mac. Vic gui 

tài lieu hop kern theo thông baa mäi hop có the thay the bng vic dàng tài len trang thông 

tin diên tü ccia VIB. 

4. 	CO dông hoc nhOm CO dông theo quy dinh tai Dieu 27.13 có quyen klan nghi van de' dila vao 

chuang trmnh hopH€Cf. Klan nghi phâi bang van bàn và duic gui den VIB chm nhât 03 ngày 

lam viêc tniiàc ngày khai mac. Kien nghi phâi ghi rô ten CO dông, so' hung ting loi CO phán 

ctia CO dOng, van de kian nghi diia vào chucing trinh hop. 

5. 	Tni!ng hp nguài triu tp hop HDCO tiI ch6i kiCn nghi quy dinh ti khoãn 4 	nay thi 

châm nhat 02 ngày lam viêc truOc ngày khai mac cuôc hop DHCD phài trà lài bang van bàn 

và neu rO l do. NguUi tniêu tap hop HDCD chi duac tix chOi klan nghi neu thuc mt trong 

các tnuàng hap sau: 

(a) Klan nghi duc gui den không dung quy dinh ti khoân 4 Diéu nay. 

(b) Vào thai diem kien nghi, CO dOng hoãc nhOm CO dOng khong nam gicf dCi tü 05% CO phan phO 

thông trO len theo quy dinh tai Dieu 27.13. 

(c) Van de' kien nghi khong thuôc tham quyén quyet dinh cCia OHSCD hoac khOng phü hap vOl lçsi 

Ich cia VIB. 

£i4uIèVIB 	 19 



(d) Nhu'ng van de không phü hap vâi quy dinh tai Dieu le và/hoãc khong phü hap vi các quy dinh 

cCa pháp Iuât. 

(e) Các triIing hap khác theo quy dinh ct'ia pháp Iuât va Diu ICI. 

NgtJ1i trièu tap hop OHOCO phái chp nhân và dua kin nyhi quy dinh ti khoãn 4 Diéu nay 

vào dti kin chuang trinh va nôi dung cuc hop, trU trtRing hap quy dinh ti khoãn 5 Siéu nay. 

Kién nghi diicic chInh thtYc b6 sung vào chuang trinh va nôi dung cuôc hop nu thicic OHOCO 

chap thuân. 

HOOT trièu tp hop OHOCO it nhat 07 thang tricóc khi kat thüc thôi han hot dng de C6 ông 

có the' biu quyt ye vic gia han hot dng ccia VIB theo d6 nghi cOa HOQT. 

Dieu 33.Các diêu kiên tiên hành hop DHDCD 

Cuôc hop DHDCO duac tién hành khi cO s6 Co" âông du hop dal din trên 50% Ong so' phieu 

Neu quyet. 

2. 	Tri!àng hap cuôc hop Ian thd nhát khong dü diéu kiên tien hành theo quy dinh tai khoàn 1 

Dieu nay trong yang 90 phUt ke^ tx thai diem xác dinh khai mac cuôc hop, nguai trièu tap hçp 

hüy cuôc hop. Thông báo môi hQp Ian th hai phâi difac gui trong thai hn 30 ngày k6 tiI ngày 

dud!nh hop On thir nhát,tritri.rang hap HDQTcO quyét dinh khác. CuQc hçpDHDCD Ian tht 

hai dijcic tien hành khi có só Co dông dii hop dai diên tü 33% tong so' phiéu Neu quyet trô len 

và CO quyn quyet dinh tat câ các An dé dif kiên disac thông qua, phê chuan ti cuôc hop 

OHOCO Ian thu nhat. 

Trtiông hçip cuôc h9p OHOCS Ian thU hai không dCi diéu kiên tien hành theo quy dinh tai khoan 

2 Diu nay trong vông 90 phüt k6 ttIthâi dim Ac dinh khai mac cuôc hçp, ngtiôi trieu tp hop 

hOy cuôc hop. Thông báo mài hop Ian thU ba phài diiac gUi trong thai hn 20 ngày k4 tü ngày 

dii dinh h9p Ian hai, trCi triiâng hp HOQT có quyet dinh khác. CuQc hpp SHOCO Ian thU ba 

dirac tien hành khOng phu thuôc vao tong sO phieu bieu quyet cüa các CO dông di/ hpp, & 

coi là hap Ie va có quyen quyet dinh tat cà các van de' dV klan &c thông qua, phê chuan ti 

cuôc hop OHOCO Ian thU nhat va thU hai. 

Diêu 34.Thê thc tiên hành hop và biau quyat tai cuoc hop DHDCD 

1. TritOc khi khai mac cuOc hop, VIB phãi tien hành thU tyc dang k CO dông di! hpp OHOCO. 

2. Viêc bau chU toa, tha k và ban Hem phiau duac quy dinh nhut sau: 

(a) ChU tich HOQT lam chCi toa hoäc Uy quyen cho thành viên HOQT khác lam chU toa cuôc hop 

OHOCO do HDQT triêu tap. Tru!äng hap ChO tich yang mt hoc tam thai mat khâ nãng lam 

viêc thl các thành vien HOQT can Iai bau môt nguài trong so' ho lam chCi toa cuc h9p theo 

nguyen tac da s6 Tnuang hp không bau du1c nguai lam chci toa, Tnuâng BKS dieu hành d 

DHDCO bau chU toa cuôc hop trong so' nhüng nguai dii hop và nguài có phieu bau cao nhat 

lam chU toa cuôc hçp. 

(b) Trong cãc triiäng hap khäc, ngtidi k9 ten triêu tap hop DHDCS dieu diéu hành d DHDO bau 

chCi toa cuQc hop và nguai CO so' phiau bau cao nhát lam chO toa cuc hçp, 

(c) ChU toa cO the de ngh OHOCO bau Doan ChCi tich d cUng chU toa aieu khien di hi. 

(d) Chci toa cCi môt hoäc mQt so' nguäi lam thu k hoc ban thu k cuQc h9p. 

(e) OHOCO bau mQt hoc môt so' nguäi vào ban kiem phiau hoäc giám sat kiem phiau theo de ngh 

cUaChUtoa. 
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I 	Chiiing trinh va nói dung cuôc hop phâi &iyc DHDCD thông qua trong phiên khai mac. 

Chticing trinh phâi xác dinh rô va chi tit thai gian dOi vài tCsng vn de' trong nOi  dung chilcing 

trinh hop. 

4. 	Chü tpa cO quyên thuc hin cac biên pháp cn thit va hçsp I d diu khin cuôc hop DHDCD 

môt cách hap lê, có trât tu, d6ng theo chiiang trinh dá du'ac thông qua và phân ánh &xqc mong 

mu6n cCa da so' ngiJOi dhop. 

5. 	ChCi toa cO quyén hoãn cuoc hop DHSCD da có dCi sO ngiOi dang kq du hop t6i da khong qua 

03 ngày lam vic k tc.r ngày cuôc hop da dinh khai mac trCI truàng hp pháp lut cO quy dinh 

khac hoãc NHNN có huOng dn khác va chi dijac hoãn cuôc hop hoäc thay dOl dia dm h9p 

trong tniOng hçip sau day: 

(a) Sia dim hop khong cO dO chó ngOi thuân tiên cho tat cà ngtJài dii hop. 

(b) Phiicing tièn thông tin tai dia dim hop không bào dam cho các CO dông dLI hoptham gia, thâo 

Iuãn và biu quyt. 

(c) Co ngui du hop can trO, gay rOi trât tu, có nguy cc lam cho cuôc hop khong diic tin hành 

môt cách cong bang va hap pháp. 

Tniiàng hap chO toa hoãn hoãc tam dClng hop DHDD trái vdi quy dinh cOa pháp lut Va Diu 

ICI, OHOCO bu môt ngiiOi khác trong so' nhng ngiiOi du hop d thay th6 chO toa diéu hành 

cuôc hop cho den lüc kt thüc; tat cà các nghi quyêt duac thông qua tai cuôc hop dO dêu cO 

NO luc thi hành. 

6. 	Ngiieii triêu tp hop hoäc chO toa cuôc hçp OHD CO các quyn sau dày: 

(a) Yêu cu tat cà ngiiài dii hop chiu stj kim tra hoc các biên pháp an ninh hap pháp, hap l' khác. 

(b) Yêu cu cc quan cO tham quy4n duy trI trât tii cuôc hop; truc xuat nhCsng ngisi khOng tuân thCi 

quyén diêu hành cOa chO toa, co' ' gay rOi trât tu', ngãn can tin trin blnh thtiing cOa cuQc hpp 

hoác khong tuân thCi các yOu câu v kiam tra an ninh ra khOi cuôc hop UHOCO. 

7. 	OHOCO thâo luân và biu quyt theo tIng van d trong nôi dung chixcng trinh. Viêc biu quyat 

du'ac tian hành bang biu quyt tan thành, không tan thành va khOng có 9 kién. Cu the^v6 the  

thtk tién hành biu quyat va kim phiu thuc hiên theo quy dinh cCia pháp lut và quy dinh tai 

Quy cha noi bô ye quãn tri cong ty cOa VIB, the' lê biu quyet ti cuôc hop DHOCD. 

8. 	Cuôc h,p OHOCO bang hlnh thk trUc tuyen hoäc tniic tièp ket hap trttc tuyen thuc hin theo 

quy dinh cOa VIB. 

Diêu 35.Th6ng qua nghi quyêt cüa DHDCD 

OHOCO thông qua nghi quyet thuôc tham quyén bang hInh thtYc biu quyét tai cuôc hop hoäc 

lay ' kién bang van bàn. OHOCO thuông niên không &sac to' chc'Ic bang cách lay kien bang 

van bàn. 

2. 	Quyet dinh cOa OHOCO phài du'ac thông qua bang hmnh thüc biu quyet tai cuôc hçp OHOCO 

dOivOicàc van de' sau: 

(a) Dinh hiiOng phát trin cCia VIB. 

(b) SO kiang thành vien HOOT, BKS tcrng nhiêm kS;  bâu, mien nhièm, bãi nhiêm, bâu b6 sung, thay 

the thanh viên HOQT, thành vien BKS phCi hap vOi các dih,i kin, tiêu chuan Va hmnh thik theo 

quy dinh cOa phap luât và Oiêu lé. 

(c) Xem xét va xül' theo tham quyen các vi pham cOa HOQT, BKS gay thiêt hai cho VIB và CO dOng. 
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(d) Chia, tách, hp nhat, sap nhâp, chuyn d6I hinh thtk pháp l, giài the' hoàc yêu câu Tôa an ma 

thO tyc phá san VIB. 

(e) Báo cáo tài chInh nãm cüa VIB. 

3. Trittruang hop quy dinh tai khoàn 4 D14u nay, quyt dinh cüa OHOCO thiçic thông qua khi duçic 

s6 C6 dong ai diên trên 51% Ong so phiu bi4u quy4t cta tt cà CO dông dij hop nu tO chctc 

cuôc hop hoäc tOng so' CO phn Co quyên biu quyêt nu lay 9 kin CO dông bng van bàn 

chap thuân. 

4. Quyt dinh cüa DHDCD &xcic thông qua khi duoc dai diên trên 65% tOng sO phiu biu quyt 

ccia tat cà CO dông dy hpp nu to' chcsc cuâc hop hoäc tOng so' CO phn cO quyn biu quy& 

nu ly 9 kién CO dông bang van bàn chap thuân dOi vâi các van dé sau: 

(a) Phticing an thay d6i mc!c vOn diêu lê; thông qua philcing an chào bàn co' phan, chia c6 phiu 

thi!Ong bao g6m loi c 6 phan va sO ltJc:ing co' phn mâi se chào bán/phát hành. 

(b) Dâu Ui, mua, bàn, cam cO, tha chap tài san cüa VIB cO giá tri tCI 20% trâ len so vâi VOn diéu lê 

ducic ghi trong báo do tài chInh da ditcic kim toãn gân nhat. 

(C) 	SCIa dOi, bO sung Diêu le. 

(d) Thay dOi nganh, ngM va linh vuc kinh doanh. 

(e) Thay dOi cci cau to' chCic quàn 19 VIB. 

(f) Gia han thai han hoat dong cOa VIB. 

(g) Chia, tách, hcip nhat, sap nhâp, chuy4n dOi hinh thilc pháp 19, giài the' hoäc yeu cau Tôa an ma 

thOtucphásánVIB. 

Diêu 36.Thâm quyên va theithk lay kin CO dOng bang van bàn d thông qua nghi quyt cüa 

DHDCD 

1. HDQT Co quyn lay 9 klan CO dông bang van bàn d thông qua nghi quyat cüa DHSCD khi xét 

thay can thiét vi li ich cüa VIB. Vièc lap danh sách CO dóng gui phiau lay 9 kién thic hin theo 

quy dinh tai Diéu 32.2(a). 

2. HDQT phài chuan bi và gifi phiau lay 9 klan, dtithâo nghi quyatDHDCD và các tài lieu giài trinh 

dij thâo nghi quyat và gui den tat cà CO dông có quyen biau quyet chm nhat 10 ngày trifOc 

thai han phài gui lai phiéu lay 9 Men. Yêu cau và cách thc gui phieu lay 9 klan và thi lieu kern 

theo th1c hin theo quy dinh ti Diéu 32. 

3. HDQTtO chüc kiam phieu va lap biên bàn kiam phieu dual six chiThg Hen, giám sat cCia dai diên 

BKS hoäc cOa CO dông không phài là Ngiiäi dieu hành, nm gicf chüc vy quàn 19 icia VIB. Bién 

bàn và Nghi quyat HDCD phài dtic lap bang tiang Viêt, cO tha lap them bang tiang Anh. Biên 

bàn và Nghi quyet di!cic lap bang tieng Vièt và tieng Anh déu có hiu lVc  pháp 19 nhu nhau. 

Truàng hp cO sir khác nhau v6 nOi dung bàn tiang Viêt và tieng Anh thl nôi dung trong bàn 

tiéng Viêt cO hiêu lixc Sp dung. 

Các thành viên HDQT, nguräi ki4m phieu và nguài giám sat kiam phieu phài lien dâi chiu trách 

nhiêm ye tInh trung thuic, chInh xac ccia biên bàn kiam phieu; lien dâi chiu trách nhiêm v 4  các 

thiêt hi phát sinh tCi cac quyet dinh durqc thông qua do kiem phiéu khong trung thuc, không 

chinh xác. 

4. Biên bàn kiam phieu và nghi quyet ccia £HDD bang tieng Viêt phài ducic gui den các CO dông 

trong thai han 15 ngày, k tx ngày ket thcic kiam phiau. Vic gui biên bàn kiam phiéu và nghi  
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quyt cüa HDCD có the' thay the' bng viec L16ng tài trén trang thông tin di6n tü cOa VIB trong 

thOi han 24già, ktthOidim ktthUc kim phiu. 

5. Phiéu 1y kién da duac trá lài, biên bàn kim phiu, nghi quyt da thc thông qua và tài lieu 

CO lien quan gui kern theo phiu lay kin de^u phâi dilcic luu gicltai try sâ chInh cüa VIB. 

6. Nghi quyét duçic thông qua theo hmnh thüc lay kin Co' dông bng van bàn có giá tri nhu nghi 

quyt ducic thông qua tai cuôc hop £HDCD. 

Diêu 37.Biên bin hçpDHDCD 

Cuoc hop DHDD phãi &Iac ghi biên bàn và CO th e^ ghi am hoc ghi và liiu giü diiOi hinh thüc 

dien tci khác. Biên bàn hop va Nghi quyt DHCD phài duqc lp bng tiang Vit, Co the^ lap 

them hang ting Anh. BiCn bin và Nghi quyét duac lap bang tiêng Viêt và ting Anh déu có 

hiêu kic pháp lr nhis nhau. Truâng hop có siJ khác nhau ye nói dung bàn tieng Viêt Va tiéng 

Anh thl nôi dung trong bin tiéng Viêt cO hiêu luc áp dyng. 

2. Biêri bàn hop DHCE bang tieng Viêt phâi ducic lap xong và thông qua truOc khi ket thüc cuôc 

hop, thioc Chü toa va thu k' cuôc hop DHCS k' ten. TruOng hc5p Chü toa, thu k W chôi k 

biên bàn hop thl biên bin nay có hiêu luc neu ducic tM câ thành viên HSQT tharn dy hçp k và 

CO day dO nôi dung theo quy dinh. Mn bin hop ghi rô vic ChO toa, thu k9 ti chöi k biên bàn 

hop. ChO toa va thu k cuôc hop hoãc nguOi khác kq ten trong biên bàn hop phâi lien dOi chu 

trãch nhiêm ye tInh trung thc, chInh xác cOa nói dung biên bàn. Các biên bàn nay duc coi IS 

nhung bang chtrng mang tInh k& luân v Cong ViêC duoc tien hành ti cuQc hpp DHDCD do. 

3. Biên bàn hop và Nghi quyet HDCO bang tieng Viêt phài &IaC gui Cho tat ca cac Co' dông theo 

phung thuc nhân tài lieu ma Co dông dã däng 4 vOl VIB trong thOi hn 15 ngày k tü ngày 

ket thOc cuôc hpp; vièc gui Biên bàn hop va Nghi quyét OHOCO CO the thay the bang ViC Cong 

b6 trên trang thông tin din tü cOa VIB trong thai hn 24 giO. 

4. Blén bàn hop DHDCf ducc coi là bang chung XãC thiic ye nhüng cong viêc âã &rcic tien hành 

tai cuQc h9p DHSCD. 

5. Mn bàn hop SHOCO, phu IUC danh sách CO dông däng k' dit hop kern chu k cOa CO dOng, 

On bàn Oy quy4n tham du hop, nghi quyet da duoc thông qua và tài lieu  CO lien quan gui kern 

thông bão mOi h9p phài duc luu gicltai try sO chinh COa VIB. 

Diéu 38.Hiêu lUc càc nghi quyét cüa DHDCD 

Các nghi quyét cOa DHSCO CO hiu liic k tii ngày duac thông qua hoc tCi thOl diem hiu lijc 

ghi tai nghi quyet do. 

2. Nghi quyét fHDCD duoc thông qua bang 100% tOng s65 C o^  phan cO quyén bleu quyet là hop 

pháp va Co hièu luc ngay cà khi trnh tuvà thO tuc trièu tp hop và thông qua nghi quyet dO vi 

phm quy dinh cOa pháp luat và Diéu le. 

3. TriiOng hop cO CO dOng, nhOm CO dông yêu cau Tôa an hoãc Trong tài hOy bO nghi quyet 

DHfCD theo quy dinh tai Diéu 39, nghi quyet dO van cO hiêu kIC thi hành ChO den khi quyet 

dinh hOybô nghi quyétdOcCiaTôa in, Trpngtai cóhiêu luc,tritruông hop ápdung biên phãp 

khan cap tam thai theo quyet dinh cOa co quan cO tham quyén. 

Diêu 39.Yêu câu hüy bó quyt dinh cOa DHDCD 
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Trong thai han 90 ngày, ke^tU ngày VIB Cong bó trén trang thông tin din cüa VIB hoc ngày 

nhân dIIaC nghi quyêt hoãc biên bàn h9pDHDCD hoãc biên bàn kt qua kim phiu iy 9 kin 

DHDCD, Co dông hoãc nhOm CO dông quy dinh tai £iu 27.13 CO quye'n yêu Cau TOa an hoäc 

Trong tài xem xét, hüy bó nghi quyt hoäc môt phân nôi dung nghi quyt DHDCD trong CáC 

triräng hçip sau dày: 

Trinh tu và thu tyc triêu tap hop và ra quyt dinh cCia OHOCO vi pham nghiem tr9ng quy dinh 

cCia phap Iuât và Diéu I, trrtruông hap các nghi quyét cüa DHDCD duçic thông qua bang 100% 

sO CO phn CO quyn biu quyt. 

Nôi dung nghi quyt vi pham phap Iuât hoãc Diéu I. 

CHUtING 3. HOl DONG QUAN TRI 

Diéu 40.IYng cü, dé citthành viên HOOT 

Triiäng hap dã XàC dinh &iac tThg cccviên HOOT, VIB phâi cong b6 thông tin lien quan dn các 

tng cii viên t61 thiu 21 ngàytrtiàc ngày khai mac hop OHOCO trên trang thông tin din tc(Cua 

VIB d CO dông có the' tim hiu ye CáC Cing cU viên nay truOC khi bO phiu. iThg CcI vien HOQT 

phài cO cam ket bang van bàn ye tInh trung thuc, chInh xác cCJa CáC thông tin Ca nhân diiac 

cong bO và phâi cam kêt thtic hiên nhim vy môt cách trung thVc, can trçng va vi Içi Ich cao 

nht cua VIB neu duac bu lam thành viên HOQT. 

VIB phài CO trách nhiêm cOng bO thông tin v 4  các cong ty ma dng cü viên dang nm giCf chüc 

vy thành viên HOQT, các chüc danh quàn I' khác và CáC lai Ich có lien quan tOi VIB ccia Crng ccs 

viên HOQT (nu cO). 

2. CO dông hoàc nhOm COdOng sâhüuti 10%t6ng sO CO phn phO thông trO len cOquyên d 

cit ngiiài vao HDQ1 nhit sau: CO dOng hoàc nhOm CO dông nam git1 10% den dUOi 20% tOng 

sO CO phn cO quyen biu quyet diiac d C1 01 irng viên; tCs 20% den dtJOi 30% dc d4 c1 t6j 

da 02 Crng viên; tü 30% den diIOi 40% dijac dé cütOi da 03 üng viên; tCi 40% den diiOi 50% diiqc 

dé cCr tOi da 04 CIng viên; tü 50% den diiOi 60% diiac de' cCi tOi da 05 CIng viên; tCf 60% den duOi 

70% diJc dê cCi t61 da 06 tng viên; W 70% den dirOi 80% duçic de' ci tOi da 07 i3ng viên; và tt 

80% den dtjdi 90% duac de' ciit6i da 08 ü'ng viên. 

3. TrifOng hap so' kIçing Ung cCc viên duac CO dOng hoàc nhOm CO dông nêu tren dé cü thep han 

so üng cO'viên ma ho duac quyên de' cüthl so' üng ccvien cOn Iai diçic de' cü bOi các chu the 

theo thi tit uu tiên sau: (i) HOOT, (ii) BKS, (iii) các CO dông khác. 

4. Trithng hap so' luang üng viên HOOT thông qua dé ct1 và Ung cts van khOng dü so' lirng can 

thiét theo quy dinh ti Diéu 40.2 và Oiéu 40.3, HOOT duang nhiêm giOi thiu them tng cC( viên 

va viêc gidi thiêu nay phài diiac cong bô rO rang trtiOc khi OHOCO biéu quyét bâu thành viên 

HOQT theo quy dinh pháp luât và VIB. 

Diu 41. HOOT và Cd cu HDQT 

HOQT là Ca quan quân tn, cO toàn quyén nhân danh VIB de' quyét dinh, thiic hiên càc quyén, 

nghia vy cia VIB trI nhung van de' thuôc tham quyén cüa OHOCO, BKS. HOQT thông qua nghi  

quyét, quyét dinh bang biéu quyét tai CUÔC h,p, lay kién bang van bàn hoác Minh thCrc khác 

do Quy ché tO chic và hoat dông cOa HOOT quy dinh. Mi thành vièn HOQT có mt phiéu bieu 

quyét. 
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2. 	HDQT phâi CO t6i thiu 05 thành vien va khong qua 11 thành vien. 56 k1ng cy th e^ tcfng nhim 

k, ducic quyét dinh bâi DHDCD. 

Nhièm kS'  cüa HDQT là 04 nàm. Nhièm k'cOa thành vien HDQT theo nhiêm kS'cüa  HDQT, nhim 

kS cüa thành vien duac b6 sung hoãc thay the' là thai hn con li cCia nhièm kS' HDQT. HDQT 

cüa nhiêm kS'  vCia két thüc tip tuc hoat dOng cho dn khi HDQT cOa nhim kS'  mâi tip quân 

cOng viec. Thành viên HDQT có the' &fcic bu Iai vOi s6 nhièm k' khOng han ché, trU' trung hap 

thành viên doc lap cüa HDQT không duc bu lai lam thành vien dôc lap cüa HDQT trong 05 

näm tiép theo k tCi ngày thôi giu' chüc thành vien dôc 13p cüa H€QT. 

4. 	Cø cu HDQT nhii sau: 

(a) HDQT g6m Chci tich, Phó Chci tich, thành viên và thành viên dc lap. 

(b) It nht 1/2 tong só thành vien là thành viên doc lap và thành viên khong phái là NguOi diu 

hành, trong dO phâi cO It nht01 thành vien dôc lap. ca nhân va ngiiOi cO lien quan cüa cá nhân 

do hoäc nhng nguOi dai diên v6n gOp ccia môt Co' dông là t6 chUc Va ngu6i có lien quan ccia 

nhang ngtiOi nay dc tham gia HDQT, nhiing khOng &Iac vi1t qua 1/3 t6ng s6 thành vién 

HeQT, trcltriiong hap là nguöi dai diên phn vón gOp cia Nhà nUOc. 

5. 	Danh sách da kiên nhcing nguOi dcic bu lam thành viCn HDQT phãl ducic NHNN chp thun 

bang van bàn truOc khi bâu các chüc danh nay. Nhcrng ngiiOi ducic bâu lam thành vién HDQT 

phãi thuOc danh sàch dã diic NHNN chap thun. 

6. 	Viëc biu quyt bâu thành vien Hf)QT phâi thuc hiên theo phucing th(ic báu don phiu, theo 

dO môi Co' dong có tong so' phiu biu quyt tucsng üng val tong so CO phan sà hiu nhân vOi 

sO thành viên duac bâu cOa HDQT và môi CO dông co quyén dOn ht hoãc môt phan tOng sO 

phiu bâu cCia mmnh cho mt hoäc môt so iThg ccviên. 

Thành vién dôc lap cCia HQT phài duac bau tich riêng vOl vièc bau thành viên HDQT khác. 

Nguai trüng cCi thành viên HDQT ducic xác dinh theo sO phiu bâu tInh tCI cao xuOng thap, bat 

dâu tti dng ccxvien CO so' phiu bâu cao nhat cho den khi dCi sO thành vien quy dinh tai iu l. 

Truang hap có tic 02 tThg ccc viên trâ len dat cüng so' phieu bau nhu nhau cho thành viên cu6i 

cCing cCia HDQT thl se tien hành bau li trong so' các tng cü vien cO so' phieu bau ngang nhau 

hoãc liia chon theo tiêu chi quy dinh tai the lê bâu cci cCia phien hçp DHEcD. 

HDQT kJa chon trong so' các thành viên HDQT d6 bâu Chü tich HDQT va PhO Chci tich HDQT. 

HDQT bâu, mien nhièm, bãi nhiêm ChCi tich HDQT, PhO ChCi tich HEQT theo nguyen täc da so'. 

8. Chü tich HDQT, Phó ChO tich H€QT se ducic bâu trong cuoc hop du tién cüa nhiêm k' HfQ1 

trong thOi hn 07 ngày lam viec, k til ngày ket thUc bau cci HDQT nhim k' dO. CuQc hop nay 

do thành vien có so' phieu bau cao nhát hoãc t' lê phieu bau cao nhat triu tp và chci tel. 

TruOng hap cO nhieu han môt thành vien cO so' phiéu bau hoäc t' 16 phiu bau cao nhat Va 

ngang nhau thl các thành vien bâu theo nguyen tác da so' d chçn 01 ngtiOi trong so' hç triu 

tap hop HDQT. 

9. Viêc bau, mien nhièm, bãi nhiêm va tci chcic cca ChCi tich, PhO ChCi tich và các thành viên khác 

trong HDQT phãi duçic thuc hiên theo quy dinh cüa pháp luât va Diéu l, Quy ché nôi bQ ye 

quân tri cong ty. Trinh tu thci tuc, h6 sa dé nghi chap thuân danh sách ing u1 viCn du kien d 

bâu thành viên HEQT va báo cáo viêc mien nhiêm, bãi nhiêm Chci tich và các thành vien khác 

trong HDQT ditac thuc hiên theo quy dinh cOa NHNN. 
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10. Kt qua bu ChO tich, PhO ChO tich va cãc thành vien HOQI phái duac thông báo cho NHNN 

trong vông 10 ngày lam viec, k ti ngày bu và phài ducic cong b6 thông tin theo các quy dinh 

cOa pháp Iuât. 

11. Thay th thành viên HOOT 

(a) Trong thai han khong qua 15 ngày, k tii ngày ChO tich HOQT bi mt tu cách thành viên HOOT, 

các thành viên HOOT cO trách nhiêm t6 chüc hop HDQT 64 bu mQt thành viên (dü tiêu chun, 

diu kiên theo quy dinh cia pháp lut va VIB) lam ChO tich HSQT. 

(b) Chü tich HOQT muön tCi chic ChO tich phâi cO don gui dn HOQT. Trong thai han 60 ngày k 

tCJ ngày nhân don, HOQT phâi t6 chUc hpp d xem xét quyt dinh và tién hành các thCi tyc mien 

nhiêm, bãi nhiêm, bu Chü tich HOQT. Viêc tCi chUc se khong có hiêu luc cho tOi khi HOOT âã 

thông qua quyét dinh mien nhiêm hoãc bãi nhiêm ChCi tich. 

(c) Truang hap thành vien HOOT muön tü chCic phâi cO don hoäc van bin gui HOQI d6 trinh 

OHOCS quyt dinh. Viêc n'i chCic sé không có hiêu lVc  cho tOi khi OHOCS dà thông qua qUyét 

dinh mien nhiêm hoäc bãi nhièm thành vien. HOQT cO quyn quyt dnh viêc ditng tham gia 

hop HOOT va thVc hiên nhclng nhiêm vii, quyn han khác cCia thành viên HOOT cO dan xin tCi 

chUc cho dn khi viec tü chüc diic DHDCO thông qua. 

(d) Trtiäng hp s6 thành viên HOQT không dCi 2/3 tông s6 thành vien cOa nhim k' hoc không dCi 

sö thành viên t6i thiu theo quy dinh tai Oiu le thi trong thai han 60 ngày, k tCf ngày không 

dii s6 lung thành viên (thai han nay c6 the' kéo dài them phy thuôc vao vic NHNN chip thun 

danh sách dçt kién bu thành viên HOQI), VIB phâi bö sung di s6 luqng thành viên HOQT. 

(e) Trong nhcfng truOng hap khãc, cuc hop gn nht ccia DHOO sé bu thành viên HOQT mOi d 

thay the' cho thành viên HOQT bi mien nhièm, bãi nhiêm hoäc b6 sung nhng thành viên con 

th iéu. 

12. NhCIng ngiiOi duoc bâu giCI chtk Chi tich vã thành viên khac trong HOQT có trãch nhiêm tip 

nhân va dam nhiêm ngay cong vic cOa chuc danh duac bu. ChCi tich, Phó ChO tich va cac 

thành viên khác trong HOOT ht nhièm ks', bi mien nhiêm, bãi nhiêm, duang nhiên mat tucách 

có trách nhiêm bàn giao cong viec cho ChO tich va cac thành viên khäc trong HOQT mOi diiac 

bu; dong thOi phâi chiu trách nhiêm cá nhân dói vâi các quyt dinh cüa mInh trong nhiêm k' 

cong tác cüa mlnh. 

13. Chü tich HOOT và các thành viên khác trong HOOT không duac üy quyén cho nhclng nguäi 

khOng phài là thành viên HOQT thuc hiên nhiêm vu, quyén han cOa mlnh, trci triiàng hap Oy 

quyén du hop HOOT thic hin theo thu tyc quy dinh tai Quy ché t6 chuc và hot dng cOa H 

OQI. 

Diêu 42.Nhiêm vu và quyên han cüa HOOT 

1. Hoat dông kinh doanh và cäc cong viêc cüa VIB phâi chiu si.i giám sat va chi dao cüa HOQT phü 

hap vOi quy dinh c0a phãp luât và VIB. HOQT phâi chiu trách nhiêm truOc C6 dong v hoat 

dong cCia VIB; bâo dam hoat dong cüa VIB tuân thu quy dinh cCia pháp lut, Oi4u lè va quy dinh 

nôi bô cua VIB. 

2. Nhièm vv va quyên han cua HOOT do pháp lut, Diéu lé va OHOCO quy dinh. Cy the', HOQTcó 

nhCcng nhièm vy và quyn han sau: 

(a) Chiu tràch nhiêm truOc pháp luãt và truOc OHOCO trong vièc thuc hièn nhiêm vu, quyn han 

duac giao. 
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(b) Trnh SHSCS quyt dinh, thông qua các van de' thuc tham quyén cüa OHSCS. 

(c) Quyét dinh thành lap chi nhánh, An phong dai dièn, don vi sii nghip cüa VIB. 

(d) Quyt dinh chin Iifac, k hoach phát trin trung hn ccia VIB. Quyét dinh k6 hoch kinh doanh 

hang nãm cüa VIB d trinh OHOCO thông qua. 

(e) Bu, mien nhiêm, bãi nhièm ChO tich HSQT, PhO Chü tich HSQT; b6 nhiêm, mien nhiêm, bái 

nhiêm, k lut, dinh chi chtc vu và quyt dinh mik luong, li ich khác döi vâi các chUc danh 

TGS, PhO TGD, Giám döc Tài chInh, Giám dóc Kh61/Ban, k toán truOng, NguOi phy trách quán 

tri cong ty, thu k/trçi I HDQT, thu k' cong ty (nu cO) cüa VIB; ChO tich, Kim soát vien Va Giám 

döc cOng ty con; các chi3c danh khác theo quy dinh cia pháp tuât hoäc quy dinh cüa HDQT. 

(f) Thông qua phucing an gop von, mua c6 phân cOa doanh nghiep, to chc tin dung OR và 

phuong an chuyn nhuang phan von da dau tu ra ben ngoài cO giá trl duOi 20% Von diêu Iê ghi 

trong báo cáo tài chInh dã duic ki4m toán gân nhat. 

(g) Cti nguoi dai diên von gop cCia VIB tai các doanh nqhiep, to' chik tin dung khác; cci nguOi dai 

diên theo Ciy quyén tham gia Hôi döng thành viên hoãc Sal hQi dOng co' dông a cOng ty khác; 

quyat dinh mac thO lao và quy4n Iai khãc ccia nhCrng nguOi do. 

(h) Quyét dinh các khoán cap tin dung (bao gOm cá viêc mua, dâu tic trái phièu doanh rigIiip) CO 

giá tri IOn hn 10% v6n tic có cOa VIB hoäc môt t 16 khác do HSQT quyat dinh. 

(I) 	Quyat dinh dãu tic, giao dch mua, ban, thg chap, cam co' tài san cOa VIB tci 10% trO len den dicOi 

20% so vOl Von diéu I ghi trong báo cáo tài chInh dã duc kiam toán gain nhat trci các giao dich 

thuôc tham quyan quyêt dinh cüa SHDCS quy dinh tai Siéu 30.2(o) và viêc mua ban trái phièu 

Chinh phü, giay tO có giá khác, các giao dich cam c6, the' chap tái san cüa VIB d4 vay vOn trên 

thi tricOng lien ngân hang quy dinh tai diem 0)  khoán nay. 

0) 	Quyet dinh, vOi gia tri On hon 20% vOn tic cO cia VIB, các khoân mua, ban trái phiau ChInh phO, 

giay to cO giá khác khong phâi trái phiau doanh nghiêp (khong bao gOni giao dich ban mua li 

có k' hn trái phiau ChInh phü, trái phiau doanh nghip và các Ioi glay td cO giá khác), các giao 

dich cam co', the' chap tài san cOa VIB d6 vay von trên thi truOng lien ngân hang, trCi các giao 

dich thuôc tham quyan quyat dinh cüa SHSS quy dinh ti Siéu 30.2(o). 

(k) Xét duyêt cap tin dung nhang tniiOng hap dàc bit d thVc hin các nhim vu kinh t - xã hi 

theo quyat dinh cüa ThO tuOng Chinh phü, trü các giao dich thuôc tham quyan quyat dinh cüa 

OHOCO. 

(I) 	Các hap dOng, giao dich CO gia tri bng hoäc nhO hn 20% V6n diéu 16 ghi trong báo cáo tài 

chInh dã duac kiam toán gãn nhat g6m: 

I. 	Các hap d6ng gia VIB vOi cong ty con, cOng ty On kat cia VIB. 

ii. Cac hqp d6ng giüa VIB vOl NgirOi quán l, thành viên BKS, CO dOng LOn, ngLr6i CO lien 

quan ccia d61 tuang nay. 

iii. Giao dich giu'a cOng ty con, cong ty do VIB nm quyan kiam soát tnên 50% trO len vOn 

diéu lê vOl NguOi quân l, thành vien BKS hoc vOl nhclng ngicOi có hen quan cOa h • . 

NguOi quân Is', thành viên BKS phái báo cáo bng van ban cho HSQT, BKS v vic hp Va ngiiOi 

cO lien quan cOa ho cO hen quan den hap dOng, giao dich quy dinh tai diem nay. 

NguOi dal din VIB k9 hap dOng, giao dich trên day phái thông báo cho thành viên HDQT, thành 

vien BKS ye các dOi ttrang có hen quan d6i vOl hp d6ng, giao dich dO và gCii kern theo dii thâo 

hap dOng hoc nôi dung chci yau cOa giao dich. 
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F*QT quyt dnh viêc chip thuân hçip dóng, giao dich trong thôi han 15 ngày k tii ngày nhn 

duc thông báo. Trong triJng hap nay, thành viên HDQT cO lien quan khong c6 quyen biu 

quyt. 

(m) Kim tra, giám sat, chi dao TG€, Phó TGD, Giám 86c Tài chInh, Giám 86c Kh6i/Ban, thtic hièn 

nhiêm vy ducic phân công; dánh giá hang nãm ye hiêu qua lam vièc cüa nhcsng ngtiôi nay. 

(n) Ban hành cac quy dinh nói bô lien quan den t6 chCic, quán tri va hot dQng ccia VIB phü hp vâi 

các quy dinh cüa pháp luât va Dieu Ie, tr$ nhCffig yen de' thuc them quyen cüa BKS hoc cca 

£HDCD. Ban hành chuen mUc dao dc nghé nghièp (trCI chuen mUc dao dUc nghe nghiep 86i 

vái thành vien BKS, kim toán viên nôi bô), quy dinh them quy4n quyêt dinh mac bôi thiiông 

t6n that do nguyen nhân chü quan cCia cá nhân, tap the' gay ra, quy dinh ye them quyén thanh 

19 tài san co' dinh cCia VIB. Xây dung Quy ch t6 chic và hoat dông cua HDQT, Quy ché nâi b6 ye 

quân tri cong ty cCia VIB và trInh DHOCD phê chuen/thông qua; quyet dinh ban hành quy 

ch6/quy dinh ye cong b6 thông tin. 

(o) Quyet dnh chInh sách quán 19 rüi ro và giám sat viec thc thi các bin pháp phong ngCla rüi ro 

cüaVIB. 

(p) Xem xét, phê duyet báo cáo thuiông niên. 

(q) Lua chon t 6 chik dinh giã chuyên nghiêp d dinh giá tài san gOp v6n khong phái là tién Viêt 

Nam, ngoai te tu do chuyen 861, yang theo quy dinh 6a pháp lut. 

(r) Se nghi Thöng 86c NHNN chap thuân các yen de' theo quy dinh ciia pháp luãt. 

(s) Quyet dinh lila chon dai diên cüa VIB d giái quyet các yen de' lien quan tOi các thu tuc pháp 19 

861 vOl DDPL. 

(t) Chuen bi nQi dung, tài lieu lien quan d bao cáo, trinh OHOCS quyét dinh, thông qua và phé 

chuen các yen dé thuôc them quyén cCia SHOCO, trCI nhctng noi dung thuôc chüc nãng, nhiêm 

vyci:iaBKS. 

(U) 	Duyêt chiccrng trmnh, k hoach hoat dông ccia HOOT; chufcing trinh, nôi dung tài lieu phyc vu 

hop OHOCS; triêu tap hop OHOCO hoc ley 9 Wen C6 dông bng On ban d thông qua nghi  

quyet, quyet dinh cCia OHOCO. 

(v) Quyét dinh giá chào ban C6 phen và trái phieu chuyn 861 cOa VIB; quyet dinh chào ban CO' 

phen mOi trong pham vi s6 C6 phán 8u'çlc quyen chào ban. 

(w) Quyet dinh mua Iai khong qua 10%töng s6 Co' phân cua tlng loai dã chrccc chào ban trong 12 

tháng, trU nhClng giao dich thuôc them quyén cOa OHOCO. 

(x) De' nghi ye phirng an phân ph6i lai nhuân, mik co' tik cie SHOCO phé duyêt. Quyét dinh thai 

han và thci tyc trá c6 tik hoãc xuI 1916 phát sinh trong qua trinh hot dng kinh doanh. 

(y) T6 chi.ic trien khai, kkm tra, giám sat viec thifc hiên các nghi quyet, quyet dinh cãa DHDCD Va 

HOOT. 

(z) Thông báo kip thOi cho NHNN thông tin ânh huiOng tiêu cUc den tui cách thành viên HSQT, BKS, 

TGD. 

(aa) Quyét dinh ceu trüc t6 chCrc các Khöi va các don vi Wong duong tai try sO chinh, ceu trüc quán 

9 và quy ché hoat dong cüa chi nhánh, van phong di din; quyét dinh, thiic hiên các yen dé 

thuôc quyén, nghia vu va trách nhiêm cüa chü sO hCiu, thành viên gop vón tai các cong ty con 

(bao góm câ quyet dinh diéu lè, ccr ceu t6 chik), cOng ty lien ket cCia VIB. 

(bb) Phê duyêt phuongán hoat dong kinh doanh doTGO dè nghi. 
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(cc)xut cäc loai C6 phan phát hành va t6ng so C6 phan phát hành theo tCng loal. 

(dd) Quyt dinh phucing an phat hành trái phiu riêng lé, trái phiëu ra cong chüng, trI phuclng an 

phát hành trái phiu chuyn döi, trãi phiu kern ching quyén thuôc thm quyén cCia DH€)CS; 

các khoãn vay trung, dài han niiOc ngoài. 

(ee) Quyét dinh khung giâi pháp chin ltic phát tri6n thi trliOng, tip thi và cong ngh. 

(if) Phê duyet hoäc üy quyén cho ChCi tich H[)QT phê duyet chü triiclng cung cap san phm mOi, 

hoat dOng trong thi triiäng mài trên ca sâ dê xut cüa TGD. 

(gg) HDQT giám sat TGD d6i vOi hoat dong kim soát noi bO,  trong viêc: 

i. 16 chac thiic hiên hoat dong kim soát, van hành va duy tri he thOng thông tin quàn 19 

và cø ch6 trao d6i thông tin. 

ii. Duy tri van hóa kim soát và chun mtfc clao düc nghé nghiep phü hçip vâi quy dinh pháp 

luât. 

iii. Xi 19, khac phuc các t6n tai, han ch ye kim soát nôi bô theo yeu câu, kin nghi cOa 

NHNN, tO chüc kirn toán doc lap và các co quan chik nang khãc. 

iv. XCi 19 cac hành vi vi pham pháp luât, vi pham quy dinh nôi bô va chun muc do thc ngh4 

nghiep. 

V. 	Các nôi dung khäc do HDQT quy dinh. 

(hh) HSQT giám sat TGD dOi vâi ánh giá nôi bô ye mac dO vön, trong vic: 

i. 16 chac thifc NO dánh giá ni bQ ye rnüc dO vOn. 

ii. XCx 19, khãc phuc các tón tai, han ché cOa dänh giá nói b6 ye mac dO vOn theo yêu cu, 

kien nghi cOa NHNN, t  chac kiem toán dôc lap va các w quan chac nàng khác. 

iii. Các nôi dung khác do HDQT quy dinh. 

(ii) HDQT giám sat TGD dOi vOi quân 19 rCii ro trên w so de xuet, tham miiu cOa Uy ban quàn 19 rOi 

ro, trong viêc: 

L 	My diing, to' chac thtic hiên chInh sách quãn 19 rOi ro. 

ii. Xü 19, khác phuc các tOn tai, han che ye quân 19 rOi ro theo các yêu du, kién nghi cOa 

NHNN, too  chcic kiern toãn dôc lap và càc cc( quan chCfc näng khác. 

iii. Các ni dung khãc do HDQT quy dinh. 

(jj) 	Men nghi DHDCD quyet dinh vièc tO chUc Iai, giài the hoäc yêu câu pha san VIB. 

(kk) DOi xCs blnh dng vOi tat câ CO dông và ton trong Ii Ich cOa ngu1i cO quyén lcii lien quan den 

VIB. 

(II) 	Giám sat và ngãn ngCla xung dot li Ich cOa thành vien BKS, Ngiiäi quan 19 và Giám dOc 

KhOi/Ban, bao gOm vic sCi dung tài san VIB sai muc dIch và lam dung các giao dch vOi nguäi 

Co lien quan. 

(mm) Trên cci s09 kien thOng nht cOa BKS, trinh DHDCD phê duyêt tO chCic kiém toán dôc lap, bãi 

mien kiem toán viên dQc lap khi xét can thiet hoc quyet dinh Iiia chpn to' chCic kiem toán d 

oc lap, bãi mien kiem toán viên dOc lap khi xét can thiet theo Oy quyên cOa OHOCO. 

(nn) Các nhièm vy và quyen han khác theo quy dinh cOa pháp luat,  Diéu Iê và quy dinh khác cOa VIB. 

Diêu 43.Thü lao và Idi Ich khác cüa thành viên HDQT 

1. 	Thành vien HDQT (khong tInh các dai diên duac Oy quyên cOa CO dOng pháp nhân) duac nhân 

thO lao cho cOng vièc cOa mlnh duOi tucach là thành viên HDQT va tien thuOng hang nãm hoc 

thuOng theo nhiCm k9. TOng mCic thO lao và lai ich khác cCia HQT do SHfCD quyCt cfinli I.ai 
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cuOc hop thtiâng nien. E-fDQTquyt dinh mcxc thà lao và Icri Ich khác cho tttng thành viên. Thành 

vien doc lap cOa HDQT khong htlâng kldng va thu lao thiiàng xuyên cOa VIB ngoi trü các 

khoán phy cp do HDQT quyt dinh và tin thisOng hang nãm hoäc thuOng theo nhim ks'. 

2. Thành vien HDQTnm gicichCxcvu diêu hành hoãcthành vien HDQT lam viêctai các CJy ban/Hôi 

dông cOa HDQT hoãc thuc hiên nhcinq cong vièc khác ma theo HfQT là nm ngoài phm vi 

nhiêm vu thông thiiàng cüa môt thành vien HDQT, cO th &føc trâ them thu lao diiOi dng 

mt khoán tin cong trçn gói theo tcing ln, klang, hoa hông, phn tram Igi nhuân hoãc duâi 

Minh thtk khác theo quyt dinh cOa HQT. 

3. Thành viên HDQT cO quyén dudc thanh toán tat ca cac chi phi di li, an, Ova các khoán chi phi 

hp l khác ma ho dã phài chi trà khi thtic hin trách nhim thành vien HDQT cüa mlnh, bao 

góm cà các chi phi phát sinh trong viêc tOi tham du các cuQc hQp DHSCD, HDQT hoc các Uy 

ban/Hôi dông cüa HDQT. 

4. Thành vien HDQT diicc VIB mua No him trách nhiêm; bào him nay khong bao göm báo him 

cho nhclng trách nhiêm cOa thành viên HDQT lien quan den viêc vi pham pháp luât và Diéu ICI. 

5. Thu lao cüa tilng thành vien HDQT diJcc tInh vào chi phi kinh doanh cüa VIB theo quy dinh cOa 

pháp luãt ye thué thu nhap doanh nghiêp và phài ducic th hiên thành myc riéng trong Báo 

cáo tài chInh hang nãm cCia VIB, phài báo cáo SHOCO tai cuQc hpp thiiOng niên. 

Diéu 44.Quyén và nghia vu cüa Chi tich HDQT 

Ngoai viêc thy'c hiên quyn và nghia vy  cüa thành viên HDQT, Chü tich HDQT cOn cO các quyén 

và nghia vy sau dày: 

ChO tich HOQT có nghia vu chuan bi chifcing trnh, nôi dung, tài lieu phuc vu cuôc h9p; triêu 

tap, chü trI va lam chci toa cuôc hop HDQT hoäc lay kien HDQT bang van bàn; chü toa cuôc 

hop SH€Cfl 

2. Chü tich HDQT có trách nhim dam báo viêc HDQT gCti báo cáo tài chinh nãm, báo cáo hoat 

dông cüa VIB, báo cáo kim toán và báo cáo kim tra cua HDQT cho các CO' dong tai cuôc hop 

DHDCD. 

3. Lap chuong trinh, k hoach hoat dông cOa HDQT. 

4. T6 chtk viêc thông qua nghi quyt, quyêt dinh cOa HDQT và k9 các nghi quyet, quyat dinh Va 

van bàn khác cOa HDQT. 

5. Giám sat qua trmnh t6 chüc thuc hièn các nghi quyat, quyét dinh cCia HDQT. 

6. Bào dam các thành viên H€QT nhn duøc thông tin dày dO, khách quan, chinh xác và cO dO 

thai gian thâo luân các van 66 ma HSQT phài xem xét. 

7. Phan cong nhiêm vu cho Phó CH tich HDQT, các thành viên HDQT và giám sat nhng nglJOi 

nay trong vièc thijc hiên nhiêm vu duc phân cong va thuc hin các quyén, nghia vu chung. 

8. It nhat môi nãm mt Ian, dánh giá hiêu qua lam vièc cOa tClng thành viên HDQT, tClng Uy ban 

cOa HDQT va báo cáo DHDC€ ye kat qua dánh giá nay. 

9. Duct yêu cau BKS, Kim toán nôi bô kim tra, giám sat nhng vy viêc cO dau hiu bat thuOng 

trong he thong VIB và nhn thông báo kat qua tCi BKS, Kiam toán NÔI bô. 

10. Ducc yêu cáu TGD, can bô nhân vien VIB báo cáo các thông tin, tài lieu có lien quan den VIB 

nhm dam bào cho VIB hoat dong kinh doanh an toàn, hiêu qua. 
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11. U' quyên cho PhO ChCi tich hoãc thành vien khác trong HDQT dam nhièm Cong vic cia mlnh 

trong thai gian vng mat; trtlOng hap ChO tich HDQT khong th e5 thuc hiên thiac nhièm vy ccia 

mlnh thl thiic hiên theo quy dinh ti Quy cM t6 chtc và hoat dong cOa HDQT. 

12. Các quyén, nghia vy khác theo üy quyén cüa HDQT. 

13. CáC quyén, nghia vii khác theo quy dinh cüa pháp Iuât, Diu IC- và quy dinh khác ci:ia VIB. 

Oiêu 45.Quyén, nghia vu cOa thành viên HDQT 

1. ThLJC hièn quyn, nghia vy ca thành viên HDQT theo dóng pháp luM, F)iéu Iê, quy dinh nôi bô 

cOa HDQT và sU phân cOng cOa Chti tich HQT môt cách trung thiic vi Iai ich ci:ia VIB va Co' 

dông. 

2. Tham dudây dü các cuOc hop HDQT, thão luân và biu quyt các van dé thuôc nhiêm vy, quyén 

han ccia HDQT, trCitriiOng hp khong 8IJOC biu quyt vl van 66 xung dt li Ich vOi thành viên 

dO hoäc khOng dilac biu quyt dói vOi giao dich mang li lqi Ich cho thành viên do, ngilài CO 

lien quan cCia thành vien dO theo quy dinh cia pháp lut, Diéu le và quy dinh khác ccia VIB. Chu 

trách nhiêm cá nhân truOc tniOc DHDCf. và HOQT ye quyet dinh cCia minh. 

3. Trin khai thilc hiên các nghi quyét va quyet dinh ccia HDCO và cOa HDQT. 

4. Hal phan ba thành vien HDQT tró len có quyén triu tap hop DHDCD bat thuäng. 

5. COtrách nhiêm giái trinh tritOcDHDCD va HDQTvé viêcthifc hiên nhiêm vy duac giao khi duçic 

yeu câu. 

6. D nghi Chi tich HDQT triêu tap cuôc hop HfQT bat thuäng. 

7. Xem xét báo cáo tài chInh do kiem toán viên dôc lap chuan bi, cO ' kien hoäc yêu câu Ngtiài 

dièu hành, kiem toán viên dôc lap va kiem toán vien nôi bô giâi trinh các van d6 c6 lien quan 

den báo cáo. 

8. Báo cáo kip thai và day di vài HDQT các khoân thO lao nhân &icic tCi car cOng ty con, Ong ty 

lien két và các t6 chüc khác. 

9. Cong b6 thông tin, báo cáo truOc và sau khi thifc hiên giao dich chüng khoán cho Oy ban Chüng 

khoán Nhà niiOc, Sâ giao dich chtng khoán, VIB theo quy dinh ccia phap Iuât. 

10. Yêu câu TGD, Nguäi diéu hành khác va các don vi trong VIB cung cap các thông tin, tài lieu ye 

tlnh hlnh tài chInh, hoat dong kinh doanh cia VIB và ccia CáC don vi trong VIB. Trinh tic, thO tuc 

yeu cau và cung cap thông tin do cap có tham quyen cOa VIB quy dinh trong tcing thai kS'. 

11. Cong khai, báo cáo các lai Ich CO lien quan, danh sách nguai cO lien quan cho VIB ngay khi dicqc 

bâu lam thành vien HDQT và ngay khi cOthay d6i trong thai gian duong nhim. 

12. Thành vien dôc lap cüa HDQT phâi lap báo cáo dánh giá hang nãm ye hot dng ciia HDQT. 

13. Báo cáo HDQT tai cuoc hçp gân nhat các giao dich giüa VIB, cong ty con, cong ty do VIB nm 

quyén kiem soát trên 50% tr1 len von diêu le vOl thành viên HDQTvà nhccng ngUOi cO lien quan 

cüa thành viên dO; giao dich giCca VIB vOl cOng tytrong 00 thành viên HDQT là thành viên sang 

lap hoäc là ngiiOi quân 19 doanh nghiep trong thai gian 03 näm gan Mat triiOc thOi diem giao 

dich. 

14. Các quyén va nghia vy khác theo quy dinh cOa pháp lut, Diêu lè và quy dinh khác cOa VIB. 

Diêu 46.Cuôc hop ctia HDQT 

Quy dinh chi tiet ye cuôc hop HDQT, lay kien bang van ban ccia HDQT diiac quy dinh ti Quy 

che t6 chüc và hoat dong cüa HEQT. 
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Diu 47.Các Uy ban/Hôi dóng thuôc HOQI 

HOQT phâi thành lap các CJy ban/Hôi dông C14 giüp HOOT thçc hin nhiêm vy, quyn han cüa 

mlnh, trong do phâi CO Uy ban Quàn l rüi ro va Uy ban Nhân sq. HOOT quy dinh  t chcic, hot 

dông, nhiêm vii, quyn han cCia các Uy ban/Hôi dóng nay theo huOng dn cOa NHNN Va quy 

dinh cOa phâp luât. 

Oiu 48.Thii ky/Trç% ly HDQT và Ngttii phu trách quàn tri cong ty 

1. Thu k'1rra l' HOQT 

Khi xét thy can thit, HOQT quyt dinh bö nhiêm Thu k/Tra l HOQT. Chtk nang, nhiêm vu 

cia Thu k/Trçi I HOQT do HOOT quy dinh. 

2. NgLIài phu trách quãn tri cOng ty 

HOQT bö nhiêm It nhât 01 NguOi phu trách quàn tri cong ty d4 hó trcr cong tic quàn trl cOng ty 

tai VIB ducic tién hành môt cách cO hiêu qua. Ch(ic nãng, nhièm vu cCia NgtJOi phu trách quân 

tri cong ty diic quy dinh tai Quy ch nôi bO v quân tri cong ty cüa VIB. 

CHUaNG 4. BAN KIM SOAT 

Diéu 49.U'ng cCi, dé cCtthành viên BKS 

1. Vièc üng cü, d 4  cüthành viên BKS duac thuc hiên tucing ttc quy dinh tai Oiêu 40.1 và Oiêu 40.2. 

2. Tru1ng hap s6 luang Crng cüviên duac C6 dOng hoãc nhóm Co' dOng dé cüthp han s6 Yng 

c1vien ma ho duac quyén dé cCtthl so' LYng cCsvien con lai duqc de' ccx bâi các chi the' theo thU 

hi uu tién sau: (i) BKS, (ii) HOQT, (iii) các Co dOng khác. 

3. Tru'Ong hap so' lirong Ung viên BKS thông qua de' cCi va Ung cUvàn khong dü so' lung can thiét 

theo quy dinh tai Oiéu 49.1 và Oiéu 49.2, BKS duang nhiêm giOi thieu them Ung viên và vic 

giài thiêu nay phãi &Iac cOng bO rô rang truOc khi OHOD biéu quyét bâu thành viên BKS theo 

quy dinh phap luât va VIB. 

Diêu 50. BKS và ccicu BKS 

1. BKS thuc hiên kim toán noi bô, ki4m soát, dánh giá viêc chap hành quy dinh cüa pháp luât, 

quy dinh nôi bô, Oiéu lê và nghi quyét, quyt dinh cCia OHOCO, HOOT. BKS bàn bac, biu quyét 

d e^ quy4t dinh các cong viêc thuôc nhiêm vu, quyén han cüa BKS thông qua các cuôc hop hoãc 

lay ' kién bng van bàn hoäc hlnh thUc khác, chi tiat du'ac quy dinh ti Quy ché to' chUc Va hot 

dOng ctia BKS. Môi thành viên BKS CO môt phiéu biu quyét. 

2. BKS cO so' thành viên tic 03 den 05 thành vien. SO luang thanh viên BKS cy the tcing nhim k' 

duac quyét dinh bâi OHOcO. 

3. Nhiêm kS'  ca BKS là 04 nãm. Nhiêm kS'  ccia thành vien BKS theo nhiêm k' cia BKS va cO the 

ducic bâu lai vOi so' nhiêm kS'  khong han ché. Nhiêm kS'  cOa thành viên duac bO sung hoãc thay 

the là thOl han can lai cOa nhièm ks'. BKS cüa nhim k' vCa két thüc tiép tuc hoat dông cho den 

khi BKS cia nhièm k' mâi tiép quàn cong viêc. 

4. BKS cO It nhat 1/2 tong s6 thành vién là thành vien chuyên trách, khOng dóng thai dam nhim 

chUc vu, cong vic khác tai VIB hoäc doanh nghièp khóc. Thành viên BKS chuyên trách phài cu 

trU ti Vit Nam trong thai gian ducing nhim. 
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S. 	Danh sách du kin nhcrng nguài duoc bâu lam thành viên BKS phâi diicic NHNN chap thuân 

bng van ban trtfOc khi bau cac chcdanh nay. Nhcrng ngtRli &fcic bau lam thành viên BKS phái 

thuôc danh sách dã diiqc NHNN chap thuân. 

6. 	Viêc bi& quyt bau thành viên BKS phái thuc hiên theo phuccng thüc bâu don phiéu, theo dO 

mói Co dOng Co tong s6 phiau biu quyt tiJcng tng vOi t6ng sO CO phân so hcsu nhân vOi sO 

thành vieri duac bâu cüa BKS và CO dông Co quy4n dOn hét hoäc mt phn tong so' phiu bau 

cüa minh cho mt hoãc môt so' iThg cüviên. 

7. 	Thành vien BKS chuyên trách phâi ducc bâu tách rieng vOi viêc bâu thành viên BKS khác. 

8. 	NguOi trüng cCi thành vien BKS duac xác dinh theo so' phiéu bu tInh tCi cao xuOng thäp, bt 

du tti tng cCvien cO so' phiu bâu cao nhát cho dn khi dü so' thành viên quy dinh tai Siéu l. 

TrilOng hcip cO ti 02 irng cc vien trO len dat cüng so' phiau bu nhii nhau cho thành vien cuOi 

cüng cCia BKS thl se tin hành bâu lai trong so' các üng cCf vien cO so' phiu bau ngang nhau 

hoäc lua chon theo tiêu chi quy dinh tai the' lê bau cti do OHOCO thông qua. 

9. 	Kt qua bau, bO nhiêm TruOng BKS và các thành vien BKS phài diic%c thông báo cho NHNN trong 

vông 10 ngày lam viêc, k tci ngày bau, bO nhiêm. 

10. BKS bao g6m: TniOng BKS vii ciic thiinh vien BKS. Các thành vien BKS bâu 01 nguäi trong so' h9 

him TriIOng BKS. BKS bãu, mien nhiêm, bãi nhiêm TruOng BKS theo nguyen tc da sO. TruOng 

BKS se du'qc bau trong cuôc hop du tiên cüa nhiêm k' BKS trong thai han 07 ngiy urn vic, k 

tCx ngiy kat thüc bu cü BKS nhiêm k' dO. Cuôc hop nay do thinh viên có so' phiau bu cao 

nhat hoãc t he phiéu bâu cao nhat triêu tap vi chO tn. TruOng hcp €0 nhiêu han môt thinh 

viên có so' phiéu bau hoãc t' le phiu bau cao nhat va ngang nhau thi ciic thinh viên bau theo 

nguyen tk da so' d ch9n 01 nguai trong so' ho triu tp hpp BKS. 

11. Thaythathành viên BKS 

(a) Thinh vien cCia BKS se bi mat tic cách thành vien va bi bãi nhiêm, mien nhièm chtYc danh theo 

quy dinh pháp luât vi VIB. Trinh t, thO tuc, ho' so d nghi NHNN chap thuân danh sách dçi kin 

nhân sic d4 bau thinh viên BKS, báo cáo viec mi&n nhiêm, bãi nhièm các thành vien trong BKS 

discic thiic hièn theo quy dinh cOa NHNN. 

(b) Trong vông 15 ngiy lam viêc k4 tc ngay TricOng BKS bi mat tic cách thành vien BKS, các thinh 

viên BKS CO trách nhim to' chUc hpp BKS d4 bu mt thanh viên him TricOnq BKS. 

(c) TruOng BKS muOn tit chc TruOng BKS, phâi cO don gui dn HDQT vi BKS. Trong yang 60 ngiy 

ke^ tti ngay nhân don, BKS phil tO chtc hop d6 xem xét quyt dinh vi tin hành các thci tyc mien 

nhiêm, bãi nhiêm TrtfOng BKS hiCn tai va bâu TruOng BKS mOi theo quy dinh ccia pháp luât. 

(d) Thinh vièn BKS muOn tCc chCic phil cO don gui den HDQT vi BKS d trinh ra cuóc hop DHDCD 

gan nhat quyetdinh. 

(e) Triiang hap sO thinh viên BKS không dci 2/3 tong so' thanh vien ccia nhiêm k' hoc không dci 

sO thinh viên tOi thiu theo quy dinh tai iéu le thI trong thai han 60 ngày (thai han nay cO the 

kéo dii them phy thuôc vao vièc NHNN chap thun danh sách dc kién báu thành viên BKS), k 

tcx ngày không dci so' klang thành viên, VIB phil bO sung dCi so' Wong thinh viên BKS. 

(f 	Trong cic trtiâng hap khiic, cuôc hop gan nhat ccia DHDCD se bau thành viên BKS mOi 64 thay 

the cho thành viên BKS bi mien nhim, bãi nhiêm hoãc bO sung nhung thanh viên cOn thieu. 

12. 	Nhurig ngu'Oi dirac bau giCc chiYcTrtrOng BKS vi thinh vien khác trong BKS CO tniich nhiêm tiep 

nhân và dim nhièm ngay cong viêc ccia chuc danh du'cic bâu. Tru'Ong BKS vi các thinh viên 
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khác trong BKS ht nhiêm ks', bi min nhièm, bãi nhièm, du'yng nhiên mt tu' cách cO trách 

nhiêm bàn giao cOng viec cho Trirông BKS và các thành viên khác trong BKS mói thrçlc bu; 

ông thOi phái chiu trách nhiêm cá nhân cIói vài các quyt dinh ca mlnh trong nhiêm k' cOng 

tác cüa mlnh. 

Diéu 51.Nhiêm vu, quyên han cOa BKS 

1. Giám sat viêc tuân thCi các quy dinh ccia pháp Iuât và iéu IC- trong viêc quán tn, diéu hành VIB; 

chiu trách nhim triIOc pháp luât,DHDCDtrong viec thVc hiên nhiêm vu, quyn han du'c giao. 

2. Ban hành quy dinh nôi bô ccia BKS, chun miIc dao dtk ngh nghiep cOa thành viên BKS, kim 

toán vien ni b; dinh k' hang nàm, xem xét Iai quy dinh nôi bQ ccia BKS, các chInh sách quan 

trong v4 k toán và báo cáo. Xay dung Quy ché t6 chüc và hot dng cOa BKS và trinh DHDCD 

phê chun. 

3. Tuyn dung, bö nhiêm, mien nhiêm, k' Iuât, dlnh chi va quyt dinh mik kicrng, Iai ich khác d6i 

vài các chüc danh thuôc bô phan kim toán nOi  bô. 

4. Thuc hièn chUc nãng ki4m toán nÔi bô; xáy dung và ban hành quy dinh, quy trinh, các phiJng 

pháp th,ic hin kim toán noi bô, k hoach kim toán nôi bó hang nàm theo quy dinh cta pháp 

luât va phü hp vdi yeu cu kim toán nôi bô dam bào an toàn hoat dông kinh doanh cOa VIB. 

5. Thm dinh baa cáo tài chInh 06 thang du nãm và hang nãm cüa VIB, bao gom câ báo cáo tài 

chInh cia cltiic kim toán bOi t6 chik kim toán dôc lap. Báo cáo DHDCE) ye ket qua thm dinh 

báo cáo tài chmnh, dánh giá tInh hap I, hop pháp, trung thuc và müc do can trong trong Cong 

tác k toán, thóng kê va lap báo cáo tài chInh. Thm dinh tInh day dO, hp pháp và trung tht/c 

cOa báo cáo tlnh hlnh kinh doanh, báo cáo dánh giá Cong tác quàn 19 cOa HOQT va trmnh báo 

cáo thm dinh tai cuOc hop thuOng niên OHOCO. 

6. Kiem tra s6 k6 toán, các tài lieu khc và Cong viêc quán tr, diu hành hot dQng cOa VIB khi xét 

thy can thiet hoäc theo nghi quyet, quyet dinh cOa OHOCO hoãc theo yêu cu cCia CO' dOng 

LOn hoäc nhóm Co' dóng LOn phO hçp vOl quy dinh cOa pháp Iuât. 

BKS thuc hien ki4m tra trong thOi han 07 ngày lam viec, k tü ngày nhân dilçic yêu câu. Trong 

thOl han 15 ngày, k6 tx ngày ket thOc kiem tra, BKS phâi báo cáo, giài trinh ye nh(Ing van dé 

du'cic yeu cu kiém tra den to chrc, Ca nhân cO yeu cu va HOQT. 

Viêc kiém tra cOa BKS quy dinh tai khoàn nay khOng &Icic can trO hoat dong blnh thiiOng cOa 

HOQT, khOng gay gián doan dieu hành hoat dong kinh doanh COa VIB. 

TrLJOng hçip phát hiên Ngu'Oi quàn I', Ngtidi aitj hnh çó hành vi vi phim, phâi thông háo kip 

thOl bang van bàn vOl HOQT trong Ong 48 giä, yeu câu ngirOi cO hành vi vi pham chm dcit vi 

pham và có giãi pháp khác phuc hâu qua. 

8. Lap danh sách CO dông sang lap, CO dOng LOn Va nguäl CO lien quan cOa thành vien HDQT, 

thành viên BKS, TGD; kiu giü va cap nht danh sách nay. 

9. Oé nghi HOOT hop b& thtiOng hoàc dé nghi HOQTtniêu tãpOHDCO bt thtRrng theo quy dinh 

cOa pháp Iuât va Oiéu le. 

10. Triêu tap hop SHOCO btthitOng trong truâng hp HOQT CO quyét dinh vi phm nghiem tr9ng 

theo quy dinh cCia pháp luât hoãc cO quyét dinh viiqt qua thm quyén duicic giao Va tn.(Ong 

hap khác theo quy dinh tai Diéu le. 
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11. Kim tra tinh hap I', hap pháp, tinh trung thuc và müc dO can trong trong quân I, diéu hành 

hot dông kinh doanh; tinh he thöng, nMt quán va phü hap cüa Cong tic k toán, thóng kê va 

lap báo cáo tài chInh. 

12. Rà soát, kiém tra Va dánh giá hiêu luc va hiêu qua ccia he th6ng kigm soát nôi bQ, kigm toán 

bô, quân I' ri ro và cánh báo sOm cOa VIB. 

13. Kign nghi HDQT hoãc DHDCE CáC biên pháp süa d6i, b6 sung, cal tin ca cu to' chüc quán l, 

giám sat va diéu hành hot dng kinh doanh ccia VIB. 

14. CO quyén, thông qua Truâng BKS, tham dix và tham gia thâo Iuân ti CC CuÔC hop OHCD, 

HDQT Va các cuÔc hop khác cüa VIB. 

15. Co quyn ducic tip can, cung cap dO, chInh xác, kip thai các thông tin, tài Iiu lien quan den 

hot dong quán I, diu hành VIB d6 thijc hiên nhiêm vu, quyn han diigc giao. 

16. CO bô phân giOp viec, bó phan kiem toán nôi bô, diiac sü dung cac ngu6n klc cOa VIB, ducic 

thuê chuyen gia và t6 chClc ben ngoài d thuc hiên nhiêm vu cOa minh. 

17. Th 6ng nhet vOi HDQT d dé xut DHECD ltia chon t6 chüc kiem toán, bãi mien kiem toán viên 

diiac chp thuân khi xét thäy cn thiét. 

18. Báo cáo hoat Ong cOa BKS và các nôi dung khác tai DHSCD theo quy dinh ccia pháp lut, Dieu 

i và quy dinh khãc cOa VIB. BKS cO the tham khào kin ccia HQT triiOc khi trinh No cáo, ket 

luân va kien nghi len DHOCD. 

19. Clam sat viêc phé duyet cap tin dung (trci các tnJäng hap không duçic cap tin dung theo quy 

dinh cOa pháp luât hiên hành) d61 vOi cong ty con, cong ty lien ket cOa VIB; Co' dông sang lap, 

Co' dong LOn, thành vien HE)QT, thành vien BKS, NgilOi diéu hành, các chik danh quàn l khác 

cOa VIB và nhclng ngtRii CO lien quan cOa nhang ngR1i nay. 

20. BKS thiic hiên giám sat d6i vOl kiem toán nói bó bao góm: 

(a) Clam sat, dánh giä viêc thilc hiên chun muc dao düc ngh nghiêp cOa thành viêri BKS, kiem 

toán vièn nôi bo. 

(b) Giám sat bô phân kiem toán nôi b6 trong viec: thuc hiên kiem toán nôi bô; rà soát, dánh gia tinh 

hièu qua cOa kiem toán nôi bô và két qua thisc hiên nhiêm vu cOa TruOng kiem toan fbi bQ; xci 

l, khc phyc các tOn tai, han che ccia kiem toán nOi bô theo yêu cau, kien nghi ccia NHNN, tO 

chcic kiem toán dôc lap và các ca quan chcic nàng khác. 

(c) Các ni dung khác do BKS quy dinh. 

21. Các nhiêm vu và quyèn quyén han khác theo quy dinh cOa pháp luât, eieu 16 và quy dinh khác 

cOa VIB. 

Diêu 52.Quyên dulçlc cung cap thông tin cOa BKS 

Tài lieu và thông tin phâi diicscgcii den cácthành viên BKS cOny thOi diem Va theo phiang thcic 

nhu d6i vOl thành viên HDQT, bao gOm: 

(a) Thông báo mäi hop, phieu ly 9 kien thành viên HDQT và tài lieu kern theo. 

(b) Nghi quyét, quyet dinh và biên ban hop cOa EHDCD, HDQT. 

(c) Báo cáo cOa TGD trmnh HDQT hoãc tài lieu khác do VIB phát hành gCui CO dông, HDQT. 

2. 

	

	Thành viên BKS cO quyên tiep can các hO so, tài lieu cOa VIB ksu gici tai try sO chinh, chi nhánh 

và da diem khác; Co quyen den các da diem lam viec cOa NgiIOi quán l va nhân viên cOa VIB 

trong gia lam vic. 
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HDQT, Ngiici quán l, Ngiiài diéu hành phài cung cap day dü, chinh xác và kip thai thông tin, 

tài lieu v cong tác quàn l, diu hành va hoat dong kinh doanh cüa VIB theo yeu cau cüa thành 

vien BKS hoãc BKS. 

4. 	Các nôi dung khác thiic hiên theo quy dinh ca pháp luât, Diéu lè va quy dinh khác cüa VIB. 

Did  53.Thü lao và lcii Ich khác aia thành viên BKS 

1. 	T6ng ngán sách hoat dong hang nãm, t6ng mtk thu lao và lçii Ich khác cüa BKS do HDCD 

quyét dinh tai cuôc hop thuàng niên. BKS quyat dinh mfc thu lao và li Ich khác cho t1ng thành 

viên. 

2. 	Thành viên BKS diicic thanh toán chi phi an, a, di lai, chi phi sCc dung dich vu tu van dôc lap và 

các chi phi phat sinh vOi mtk hp l. T6ng mac thu lao và chi phi nay khong vut qua t6ng 

ngãn sách hoat dng hang nãm cüa BKS dã diJc DHSCD chap thun, trU tri1ng hqp DHCD 

CO quyt dinh khác. 

3. 	Các khoán chi cho thành viên BKS diiac tinh vào chi phi kinh doanh cüa VIB theo quy dinh cua 

pháp luât v thug thu nhâp doanh nghièp, pháp luât có lien quan và phài ducic lp thành myc 

riêng trong bão cáo tài chinh hang nãm cia VIB. 

Diêu 54.Quyén, nghia vu cüa Trttàng BKS 

Nqoài viêc thuc hien quyên và nghia vu cüa thành vien BKS, Tniâng BKS can có các quyén Va 

nghia vy sau dày: 

1. 16 chc trign khai thiic hiên nhim vu, quyén han cüa BKS. 

2. Chuan bi chi1rig trinh hQp cüa BKS trên ca sO ' kign dé xuat cüa thành viên BKS lien quan 

nhiêm vu, quyén han cua BKS; triêu tap và chii tpa cuQc hop BKS. 

3. Yêu cau HDQT, TGD va NgiJOi diéu hành khác cung cap các thông tin lien quan de' báo cáo BKS. 

4. Thay mat BKS k các van bàn thuôc tham quyên cüa BKS. 

5. Lap va k báo cáo cCia BKS (CO the' tham kháo kin ccia HQT) d trmnh OHDCD. 

6. Thay mat BKS triu tp DHCO bat thuOng quy dinh ccia iu l, pháp lut hoc âé ngh HOQT 

hçp bat thuOng. 

7. Tham du cuôc hop HDQT, phát bigu kin nhung khOng &lçlc bigu quyt. 

8. Yéu cau gui li 9 kign cOa mlnh trong biên bàn cuôc hop HfJQT ngu 9 kién cOa minh khác vOi 

nghi quyèt, quyat dinh cOa HOQT và báo cáo triiOc DHSCD. 

9. Chun bi k hoch lam vic và phân cong nhim vy cho các thành viên BKS. 

10. Báo dam các thành viên BKS nhn duqc thông tin day dü, khách quan, chinh xác và CO dü thOl 

gian thâo luân các van dé ma BKS phài xem xét. 

11. Giám sat, chi dao viêc thiic hiên nhim vy duac phân cong và quyén, nghia vy cüa thành viCn 

BKS. 

12. Giám sat nghia vy báo cáo và cong khai thông tin ccia thành vien BKS khi cO phát sinh hoãc 

thay d6i. 

13. Uy quyén cho môt thành vien khác ccia BKS thçic hin nhim vy cCia mlnh trong thai gian vng 

mat. 

14. Các quyan, nghia vu khác theo quy dinh tai pháp luât, Oiéu lè và quy dinh khác cüa VIB. 

Digu 55.Quyên, nghia vu cüa thành viên BKS 
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1. Tuân thi quy dinh cüa pháp Iuât, Diéu Iê, quy dinh nôi bô cüa BKS, nghi quyt cüa OHOCO và 

dao &Ic ngh nghiêp môt cách trung thuc, cn trong vi lol Ich cCia VIB và ccia CO dông. 

2. Bâu mt thành viên BKS lam TrilOng BKS. 

3. Yêu câu Truóng BKS triêu tap BKS hop bt thng. 

4. Kim soát hoat dông kinh doanh, kim soát s6 sách k toán, tài san, No cáo tài chmnh ci:ja VIB 

va kin nghi biên pháp khk phyc. 

5. Dticic quyén yeu câu can bô, nhân vien cüa VIB cung cap so' lieu và giài trinh cac hoat dOng kinh 

doanh dthrc hin nhièm vy &Içlc phân cOng. 

6. Báo do Trilâng BKS ye hoat dông tài chInh bt thiiâng cia VIB và chiu trách nhiêm ye dánh 

giá va ket luân cta mlnh. 

7. Tham dtI cuôc hop cOa BKS, thào luân va bi4u quyet ye van de' thuQc nhiêm vii, quyén han cCia 

BKS, trci nhcng van de' CO xung dot Iii ich vOl thành viên dO. 

8. Chiu trách nhièm tnlOc pháp lust, tnfOc CO dông ye viêc xác dinh tmnh chInh xác, trung thVc 

cüa cac sO Iiu, hO scf lien quan den hoat dong ciia VIB. Tn.xOng hop che giáu hoãc khong kip 

thai kién nghi xü ly d6i vOl nhclng sal pham se phái chiu trách nhiêm lien dOi khi thiic hiên 

nhiêm vii. 

9. Thijc hiên nhiêm vu, quyén han ciia thành viên BKS, nhiêm vu diJçlc BKS giao và ducic TruOng 

BKS phân Cong. 

10. Hal phan ba so' thành vien BKS trO len có quyen de' nghi HDQT hop phiên bat thuOng và triu 

tap hop DHDC[) bat thuOng trong truOng hap HQT cO sal phm nghiem trong theo quy dinh 

ti Dieu le. 

ii. It nh& môt tháng môt Ian, CO An bàn báo cáo TriiOng BKS tlnh hinh, ket qua kiem soát trong 

linh vIic &Içic phân cong cho thành vien do. 

12. Cong khai, báo cáo các lai Ich c6 lien quan, danh sách nguOi cO lien quan cho VIB ngay khi du 

cic bau lam thành viên BKS và ngay khi cothay d6i trong thai gian duang nhim. 

13. TruOng hap phát hiên CO thành viên BKS vi phm trong th/c hin quyCn và nghia vy diiqc giao 

thi phái thông báo bng An bàn den BKS; yeu cau ngitOi cO hành vi vi phm cham dCtt hành vi 

vi pham va khk phuc hâu qua. 

14. Các quyén, nghia vii khác theo quy dinh pháp luât, Diéu Iê và quy dinh khác cOa VIB. 

Diêu 56.Cuôc hçp Ban Kiem soát 

Quy dinh chi tiet ye cuoc hop BKS, lay kien bng An bàn cCia BKS duoc quy dinh ti Quy che 

to chüc và hoat dOng ccia BKS. 

Diéu 57.Kigm toán nôi bô 

1. VIB phài thành lap kiem toán noi bô chuyên trách thuôc BKS thuc hiên kiem toán nôi b6 VIB. 

2. Kiem Wan nOi bô thuc hiên rà soát, dánh giá dôc lap, khách quan d6i vOi hO thOng ki4m soát 

nOi bO; dánh giá dOc lap ye tInh thIch hap va sit tuân thu quy dinh, chInh sách nôi bô, thu tyc, 

quy trinh dã duac thiét lap trong VIB; &Ia ra kien nghi nham nâng cao hiu qua cOa các h 

thOng, quy trinh, quy dinh, gOp phan bâo dam VIB hoat dong an toàn, hiu qua, dung pháp 

Wt. 

3. Két qua kiem toán nôi bô phài duoc báo do kip thöi cho HDQT, BKS và gcii TGD. 
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Diéu 58.TGD 

1. TGO là ngJäi diéu hành cao nht cCia VIB, chiu sil giám sat cta HDQT, chiu trách nhiêm tniOc 

HDQT, OHOCO va truOc pháp luât ye viec thijc hiên quyén, nghia vy cCia mlnh. 

2. HDQT b6 nhiêm 01 trong so' các thành vien cia mlnh lam TGD hoäc thuê môt ngiiäi khác lam 

TGD. 

3. HSQT quyet dinh tièn Ricing va lii Ich khác cOa TGD. Tien Ricing cüa TGD &(çlc tinh vào chi phi 

kinh doanh cOa VIB theo quy dinh cia pháp luât va phái the hièn thành myc riêng trong báo 

cáo tài chinh hang nãm cüa VIB va báo do tai cuoc hop DHDCD thtiOng niên. 

4. TritrirOng hap HDQT c6 quyCt dinh khác, nhiêm k9 cCia TG€) là 04 nàm và cO the diic bö nhim 

lai vài s6 nhiêm k' khong han cM. Viêc b6 nhiêm có the Mt hiêu lic can cc vào các quy dinh 

tai hap d6ng lao dong. Viêc b6 nhiêm, mien nhiêm, bãi nhim và tCI chic ciia TGD dt.rc tht/c 

hiên theo pháp luât 

Di4u 59.Bô nhiêm, mien nhiêm, bãi nhiêmTGD 

1. HDQT chi diiic ra quyet dinh b6 nhiêm TGD sau khi dã disçic NHNN Co van bàn cMp thuân 

danh sách dv kien nhân sit bö nhiêm lam TGD. TrInh tu, thu tyc, ho' so xin chap thuân danh 

sách dti kin nhán sit b6 nhiêm TGD diiac thc hièn theo quy dinh cia NHNN. 

2. Két qua b6 nhiêm TGE phái ditac thông No cho NHNN trong vông 10 ngày lam viêc, k tiI 

ngày bö nhiêm và báo cáo ra SHDCD trong phiên hop gân nht. 

3. Sau khi cO quyét dinh bö nhièm cCia HEQT, TGD diiac dam nhiêm ngay cong viêc cOa ch(tc 

danh mOi duac bö nhiêm; TGD cü cO trách nhiêm bàn giao cong vièc cho TGD mOi xCi l và phâi 

chiu trách nhiêm cá nhân d61 vOi các quyet dinh cOa mmnh trong thai gian có ticách dam nhim 

chCic danh do. 

4. TrtiUng hap TGD bi duong nhiên mat tu cách TGD thl HDQT phâi cCi ngay mt PhO TGD hoc 

môt Giám döc Kh6i/Ban khác báo dam các dleu kiên theo quy dinh cOa pháp lut d6 dam nhim 

cOng viêc cüa TGD và báo do bang van bàn ngay cho NHNN. 

5. Trong thai han töi da 60 ngày, ké tx ngày TGD bi mat ti! cách TGD hoãc HDQT nhân ducic don 

xin tiI chUc cüa TGD, HDQT phài tim nguôi thay the và tien hành các th6 tyc b6 nhiêm TGD mOi 

trinh NHNN chap thuân danh sách dv kién nhân sic bö nhièm lam TGD. 

6. I rtiOng hap JGf) vi pham nghiem trong quy dinh cua pháp luât hoãc f)i4u lê, HDQT có quy4n 

tam dinh chi, bãi nhiêm TGD, d6ng thai phâi ccc ngay môt Phá TGD hoãc môt Giám döc 

Khói/Ban khác báo dam các dieu On theo quy dinh ccia pháp luât de^ dam nhiêm cong vièc 

cOa TGD và có ngay van bàn báo do, dé xuat xü l dói vOi nhu'ng sai phm, ding nhu ch(c 

danh TGD, gui NHNN giài quyét theo quy dinh pháp lut. 

7. Trong thOi gian chita duçic NHNN chap thuân danh sách dv kién nhân sit b6 nhièm lam TGf, 

thi Chu tich HDQT va các thành vien HDQT, Truâng BKS và các thành viên BKS hoàn toàn chiu 

trách nhièm truOc pháp luât, truOc C6 dOng ye mci hot dng cOa VIB. 

8. HDQT cO the mien nhiêm, bài nhiêm TGD khi da sö thành viên HSQT cO quyén biéu quyét dV 

hop tan thành. 
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Diêu 60.Quyên Va nghia vu cua TGD 

1. T6 chüc thiic hiên các nghi quyét, quyt dinh OHOCO, HEM. 

2. Quyt dinh các van âé thuôc tham quyn lien quan dan hoat dong kinh doanh hang ngày cüa 

VIB; quyét dinh cac hoat dông kinh doanh va hoat dông khác khong thuôc tham quyên cOa 

DHDCD, HDQT, BKS. 

3. Kin nghi, dé xuát ci cau t6 chi1c va hoat dông cOa VIB trmnh HDQT. 

4. De' xuat HDQT nhUng bièn pháp nâng cao hoat dong và quán l cüa VIB thuôc tham quyên cüa 

HDQT hoäc OHOCO. 

5. B6 nhim, mien nhiêm, bãi nhièm các chtk danh quán I, diau hành ct:ia VIB, trCI các chirc danh 

thuôc tham quyén quyêt dinh cta DHDCO, HDQT. 

6. Tuyan dyng lao dng; quyat dinh kicing, thiiâng và quyên lai khác cOa nguäi lao dong theo 

tham quyén. 

7. Lap và trmnh HDQT thông qua k4 hoch kinh doanh hang nãm, các phiJng an hot dng kinh 

doanh cüa VIB. 

8. Thiét lap, duy tn he th6ng kiam soát nôi bô hoat dông có hiêu qua. 

9. Lap và trInh HEQT thông qua hoãc 64 báo cáo DHCD thông qua No cáo tài chInh. Ch!u trách 

nhiêm ye tinh chmnh Ac, trung thuc cCia báo cáo tài chmnh, báo cáo thong kê, sO lieu quyat toán 

va các thông tin tài chmnh khác. 

10. Ban hành theo tham quyèn quy ch& quy dinh nôi bô; quytnlnh, th6 tyc tác nghièp dvân hành 

he thOng diéu hành kinh doanh, he thOng thông tin baa cáo. 

11. Báo cáo HDQT, BKS, DHDC€ va ca quan nhà nOc cO tham quyén ye hoat dong và ket qua kinh 

doanh cüa VIB. 

12. Quyat dinh áp dung bièn pháp vuct tham quyén cüa mlnh trong tniiông hcip thiên tai, dich 

hoa, hóa hoan, sicco' và chiu trách nhiêm ye quyét dinh do và kip thai No cáo HDQT. 

13. Oé nghi HDQT hop bat thiiöng theo quy dinh cOa Oiéu l và pháp lut. 

14. K' két hp dOng nhân danh VIB theo quy dinh cüa Diéu lê và quy dinh ni b6 ccia VIB. 

15. Kién nghi phung an sü dung lai nhuân, xü l 16 trong kinh doanh cia VIB. 

16. Quy dinh vélãi suát, t' Ie hoa hOng, phat, mc ti4n phat dOi vOi khách hang theo quy dinh cia 

pháp lut. 

17. Thành lap cäc Uy ban/Hi dông phü hap vOi quy dinh cüa pháp lut và hot dng cOa VIB. 

18. Quyen và nghia vu khác theo quy dinh cüa pháp luât, Dieu ICS, các quy dinh nôi bQ ccia VIB, các 

nghi quyat, quyat dinh cCia HDQT, hap dông lao dông k9 vOl VIB. 

CHU'CNG 6. TM CHINH 

Diéu 61 .TiJ chü ye tai chInh cüa VIB 

VIB tii chO ye tàl chInh, tij chiu trách nhièm ye hoat dong kinh doanh cOa minh, thic hiên nghia 

vu và các cam ket ccia mlnh theo quy dinh cüa pháp luât. 

Dieu 62.Ché do tài chmnh 

1. VIB chap hành ché do tài chInh theo quy dinh ccia pháp luL 

2. HDQT, BKS, TGD chiu trách nhièm triiOc pháp luât, truOc các ca quan quân l Nha nilOc ye vic 

chap hành che d6 tài chInh cüa VIB. 
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Oiéu 63.Nâm tài chInh 

Nãm tài chInh cüa VIB bat u tingày01 tháng 01 và kgt thcic vào nqay 31 tháng 12 nãm diicinq 

tic h. 

Diéu 64.Hach toán, kêtoãn 

VIB thifc hiên ché do k toán, hach toán, k toán theo quy dinh cüa pháp Iut. 

Diéu 65.Các ngu6n v6n hoat dông 

1. 	Von chOsóhCtu: 

(a) Von diéu Ie. 

(b) Các khoân chênh Ich do dinh giá Pal tài san, chênh tech ti giá. 

(c) Thang dii von cO phan. 

(d) Các qu9: Qu9 drtrC1 bO sung von diêu Iê, qu' d6u tt.r phát trign, qu9 clLf phàng tài chInh. 

(e) Lci nhuân Iüy k6 và Pci nhuãn chtia phân ph6i, 16 Iüy k chiia xCi I. 

(f) VOn khác thuôc sO hCtu cüa VIB. 

2. 	Von huy dông theo Diéu 9. 

3. 	Von khãctheo quy dinh cOa pháp Iut. 

Diêu 66.Các Oug diicic trich lap 

1. Qu9 Dii trCr bO sung Von iéu Ie. 

2. Qu9Duphàng Tai chInh. 

3. Qu9 Kheri thifOng. 

4. Qu9 Phüc lcfi. 

5. Qu9Du tuPhattrign. 

6. Qu9 thi(Ong NgiJOi quân Iv', thành viên BKS. 

7. Qu9 khác theo quy dinh cüa pháp Iut. 

Dlu 67.Phán ph61 lai nhuân 

1. Theo quyét dinh cüa DHECE va theo quy dinh cüa phãp tuât, co' tüc se &i'çc cOng bO và chi trâ 

tr Ici nhtiân cOn Pal cüa VIB, nhung không diiçc viict qua mtc do HDQT d xut và fHDCO dã 

thông qua. 

2. CO tlrc phâi dtjcc thanh toán dy dü trong thOi han 06 tháng, k6 tx ngày kgt thUc hçp DHCD 

thtiOng niên. HSQT lap danh sách CO dong di1c nhn cO tüc, xác dinh müc cO tik &rac trã dOl 

vOl tüng CO phan, thOl han và hmnh thsc trâ chm nht 30 ngày triJOc môi ln trâ co' tik. Thông 

báo ye tra co' tik diic gci bng phi.sang thCfc 	bào dm dn CO dong theo clia chi dãng k 

trong SO Sang k CO dOng châm nhät 15 ngay triiOc khi thic hin trâ co' tik. Thông báo phâi 

CO các nQi dung theo quy dinh ciia pháp lut. 

3. VIB khOng thanh ton lãi cho khoan tién tra c6 Or hay khoan tien chi tra lien quan tOl môt loal 

CO phieu. 

4. CO tik Co the &Icc chi trá bng ti4n mat, bng CO phn hoãc bng tài san khác theo quyet dinh 

cüa SHSCD. Neu chi trâ bng tien mat thl phâi dijcc thuc hiêri bang SOng Viêt Nam và theo 

các phiicrng thik thanh toan theo quy dinh cCia pháp luát. 
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Can cüquy dinh pháp Iuât, HDQT thông qua nghi quyt xác dinh môt ngày cy th d chöt danh 

sãch CO' dong. Can ca theo ngày do, nhcrng nguäi dang k9 vOl tii cách Co' dông hoäc ngLi5i sO 

hCIu các chng khoãn khác ducic quy4n nhân c6 tüc, Iãi suit, phân ph6i Içii nhuân, nhân C6 

phiéu, nhân thông báo hoãc tài lieu khác. 

6. 

	

	Các vn de khác lien quan dn phân ph6i lai nhuân &Xc thiic hiên theo quy dinh cüa VIB phü 

hap vOl pháp luât. 

Diêu 68. Kigm toán 

1. 	TruOc khi két thüc nãm tài chinh, VIB phâi kia ch9n môt trong các to chtYc kim toán dQc lp 

sau: Deloitte Touche Tohmatsu, Ernst & Young, PricewaterHouseCoopers, KPMG (vOl diêu kien 

là các cong ty dO diiac phép hoat dông tai Vlt Nam va dci diéu kiên theo quy dinh ccia phap 

luât) d4 kim toán các hoat dong cho nãm tài chInh tip theo. 

2. 

	

	Trong thai han 30 ngày, k tü ngay quyt dinh chpn to' chccc kim toán dc lp, VIB phái thông 

báo cho NHNN ye to' chc kiem toán dôc lap &fac RJa chon. 

3. 

	

	VIB phái chun bi và gui báo cáo tài chInh näm cho cong ty kiem toán dc Ip sau khi ket thcic 

nãm tài chinh. 

4. 

	

	Kim toán vien dôc lap thtic hiên viêc kiem toán VIB diiçlc phép tham dV các cuôc hop OHDCD 

va ducic quyen nhân các thông báo va các thông tin khác lien quan den cuôc hop DHSCD ma 

các CO dông diic.ic quyérl rthân và &cac phát bieu ' kin tai dai hôi ye các van dé CO lien quan 

den viêc kiem toán báo cáo tài chinh ccia VIB. 

5. 

	

	Viêc k,m toán cu the các hoat dong ccia VIB duac thjc hiên theo quy dinh ccia pháp luât và 

htfOng clan cOa NHNN. 

Diêu 69.Báo cáo tài chinh nãm, sáu thang và quy 

1. VIB phãi lap Báo cáo tài chinh nãm, sáu tháng và qug va báo cáo phái difçic kiem toán/soát xét 

theo quy dinh ccia pháp luãt và Diéu lê. Báo cáo tài chinh nãm phài bao góm day dci ni dung 

theo quy dinh cOa pháp luât và phán ánh môt cách trung thicc và khách quan tInh hlnh hoat 

dong cOa VIB. 

2. Các báo cáo tài chInh näm duac kiem toán, báo cáo tài chinh ban niên da soát xét và báo cáo 

tài chInh qug phài ditcic cong cOng b6 thông tin Va báo cáo w quan nhà niiOc cO tham quyen 

theo quy dinh. 

Diéu 70.Báo cáo và Ong b6th6ng tin 

1. VIB thifc hiên nghia vii báo cáo NHNN, Cc quan quán l thu& Uy ban Chung khoán Nhà nifOc 

và các Cc quan cO tham quyén khác theo quy dinh ccia pháp lut va NHNN. 

2. Ngoài nhcing báo cáo dinh ks', VIB báo cáo kip thai bng van bàn vOl NHNN trong các tniOng 

hap sau day: 

(a) Phát sinh dièn bien khong bInh thuOng trong hot dong nghiêp vii cO the ành hiiOng nghiêm 

trong den tlnh hlnh kinh doanh cOa VIB. 

(b) Co thay dOl ye to' chuc, quàn tn, dieu hành, tinh hlnh tài chinh ccia CO dOng LOn và các thay 86i 

khác cO ành hiiOng nghiêm trong den hoat dông kinh doanh ccia VIB. 

(c) Thay dOi ten chi nhánh ccia VIB; tam ngCIng hoat dông kinh doanh duOi 05 ngày lam vic. 

(d) Niêm yet co' phieu trên thi truOng chung khoán trong niiOc. 
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VIB phâi lap và cong b6 Báo cáo thRlng nien theo các quy dinh cOa pháp luât. 

4. 	VIB thiic hièn cOng b6 thông tin trên trang thông tin diên tü(website) cüa VIB va trén He th6ng 

cong bö thông tin cCia CJy ban Chng khoán Nhà nijOc và các phucing tiên khác theo dung quy 

dinh cia pháp luât và huOng dan cüa Ca quan có thm quyên. 

CHIJciNG 7. DIEU KHOAN KHAC 

Diéu 71 .Cán bô nhân viên vã cong doàn 

Các nôi dung lien quan dn can bô nhân vien và cOng doàn thUc hiên theo quy dinh cüa VIB. 

TGO phài lap k hoach d4 HDQT thông qua các van 66 lien quan dn quan h6 cüa VIB vOl các 

to' chüc cOng doan theo các chun muc, thông 10 va chInh sách quàn l t6t nht, nhcfng thông 

Iê và chInh sách quy dinh tai Diéu l, các quy dinh nOi bô cCia VIB và quy dinh pháp luât hiên 

hành. 

Diêu 72.13áo cáo và kiêm soát dãc biêt 

1. Trong triiOng hp VIB CO nguy ca mt khá näng chi trà cho khách hang cüa mnh, VIB phài báo 

cáo ngay vOi NHNN ye thiic trang tài chInh, nguyen nhãn vä các biên pháp da áp dung, dV kien 

ap dung d khk phyc. 

2. VIB CO the bi NHNN dat vào tlnh trang kiem soát dàc bièt trong nhng trtiOng hqp 8tic quy 

dinh tai Luât Các T6 chtc tin dung. 

3. TriiOng hap cap bach, de bào dim khA nãng chi trA tiên gui hoäc tiên lãi cOa khách hang, VIB 

co the' dac các t6 chtk tin dung khác hoãc NHNN cho vay dác bit. Khoàn vay dãc bit nay sé 

diicc tiu tiên hoàn trà tniOc tat cA các khoAn nci khác cüa VIB. 

Diêu 73.T6 chc lai VIB 

1. VIB &1cc tô chi3c Iai duOl hlnh thirc chia, tách, hap nhat, sap nhap, chuyen döi hlnh thtk pháp 

I' sau khi diiac NHNN chap thuân bang van bàn. 

2. Diéu kiên, ho so, trmnh tii, thU tuc chap thuân viêc to' chctc lai VIB theo quy dinh cUa NHNN. 

Diêu 74.GiAi the VIB 

1. 	VIB giâi the trong các truOng hap sau day: 

(a) Ttj nguyen xin giAi the neu có khA näng thanh toán Mt nova ditcic NHNN chap thuân bang van 

bàn. 

(b) Khi hét thai han hot dng khong xin gia han hoäc An gia han nhung khong &1c NHNN chap 

thun bang van bàn. 

(C) 	Bi thu hOl Glay phép thành lap và hot dng VIB. 

2. 	Khi giAi th& VIB phài tien hành thanh I tài san diiOi siJ giám sat cCia NHNN va theo trthh tçf, thu 

tuc thanh I tài san do NHNN quy dinh. 

3. 	Mol chi phi lien quan den viêc thanh l do VIB chiu. 

Diêu 75.Thanh ly 

T6i thieu 06 thing trtiOc khi ket thUc thai han hot dng cUa VIB hoãc sau khi có quyét dinh 

giAi the, HDQT tien hành các thU tuc thanh I theo quy dinh cUa phap Iut. 

Diêu 76. PINS san VIB 
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Viêc phá san VIB thuc hiên theo quy dinh cüa pháp Iuãt v phá san. 

Oiêu 77.Giài quyêt tranh chip noi bô 

1. 	Triiàng hcip phát sinh tranh chap, khigu nai lien quan tâi hoat dOng cOa VIB, quyên và nghia vu 

cüa các Co' dông theo quy dinh pháp luât, Diêu lê hoäc thOa thuân giCa: 

(a) Co' dong vol VIB. 

(b) Co' dông vOi HEQT, BKS, TGD hay NgiJOi diéu hành khác. 

Các ben lien quan co' gnq qiài quyt tranh chap do thông qua thucng hiøng và hoà giâi. Tri 

tnRing hcip tranh chap lien quan tOi HDQT hoãc Chii tich HOQI, ChO tich HDQT chü tri vièc giâi 

quyat tranh chap và yeu cau tüng ben trinh bay các thông tin lien quan den tranh chap trong 

vong 21 ngày lam viêc k tü ngày tranh chap phát sinh. TrilOng hp tranh chap lien quan tOl 

HDQT hay ChO tich HSQT, bat cü ben nào cung có the' yêu cáu chi dnh mt chuyên gia dc i 

lam trung gian hOa giãi cho qua trinh giâi quyat tranh chap hoc yêu cau cc( quan cO thm 

quyan giâi quyat. 

2. 	TnJOng hçip khong dat ducic quyat dinh hoà giâi trong yang 06 tuan W khi bt dau qua trinh 

hoà giâi hoãc nau quyét dinh cCia trung gian hoà giâi khong &Iac cäc ben chap nhn, môt ben 

cO the' dica tranh chap do ra Trong tài hoãc Tôa an có tham quyén d giái quyat theo quy dinh 

cOa pháp luât. 

3. 	Các ben tu chu chi phi có lien quan tOi thi tyc thtfcing luang và hoà giâi. Vic thanh toán các 

chi phi cCia Trpng tài, Tôa an duac thuc hièn theo phán quyat cüa Trong tài, Tôa an. 

Diêu 78.Cung cap thông tin 

1. VIB cung cap thông tin chochü tài khoân va giao dch va so' dtjtrên tài khoân ccia chO tài khoàn 

theo thOa thuân vOi chci tài khoân. 

2. VIB cO trách nhiêm cung cap cho NHNN thông tin lien quan dan hoat dng kinh doanh, nhân 

su theo yéu cau ccia NHNN va dicic NHNN cung cap thông tin lien quan den hoat dong ngãn 

hang cOa nhclng khách hang Co quan h6 tin dyng vOi VIB theo quy dinh cüa NHNN. 

Diêu 79.Bâo mat thông tin 

1. Nhân vien, NgOi quãn l, Nguii diéu hành cOa VIB không &Içic tiat lô bI mat kinh doanh ciia 

VIB theo quy dinh cOa pháp luât và VIB. 

2. VIB phâi bâo dam bI mt thông tin lien quan den tài khoân, tién gIi, tài san gsi và các giao d!ch 

cüa khách hang ti VIB theo quy dinh cUa pháp luãt. 

3. VIB không diiac cung cap thông tin lien quan den tai khoân, tiên gtIi, tài san gui, cac giao dch 

c0a khách hang tai VIB cho tö chüc, cá nhân khác, trcxtriiOng hp cO yêu cau cüa cci quan nhà 

niOc cO tham quyén theo quy dinh cãa pháp luât hoäc dticic sit chap thun cüa khách hang. 

Diêu 80Miêu khoàn thi hành 

Di au l nay thay the Dieu le s6 1 001 .GC.2022(1 ). TrtiOng hap có nhcfng quy dinh cOa pháp lut 

cO lien quan den t6 chuc hoäc hoat dông cüa ngãn hang nhitng chita diigc de' cp trong ban 

Diéu lé hoãc cO nhang quy dinh mi cOa phap luãt khác vOi nhCing diéu khoàn trong Diêu lê 

thl nhcrng quy dinh phãp luât do ditcing nhiên diiac áp dyng và diêu chinh hoat dong ca VIB. 

Vièc sCia d6i, b6 sung €iêu Iê do OHSCD quyat dinh. 
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3. 	Cc bn sao hoc trich luc Diêu Iê Co giá trl khi có chci k9 cüa ChO Lich  HSQT/SDPL hoäc nguâi 

&tdc Ch6 tich HDQT/SDPL Oy quyén hoc t6i thiu 1/2 t6ng so thành viên HEM. 

TM. DAI HOI DONG cá DONG VIB 

CHU T!CH  HOI SONG QUAN TRI 

NGRYI SAl DIN THFO PHAP LUAT 

TONG GIAM SOC 

7 NCANG 
(THL!dNG 

* QU0CTF..4 

\ Vl1NAM,/ 

'7'p 
PA  HAN NGOCVU 
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Phu luc 1. Các Chi nhánh cüa VIB 

STT Ngày thành lap Ten Tinh/Thánh ph 0' 

1 17/12/1999 
Chi nhánh Thành phO HO Chi 
Minh  

HO Chi Minh  

2 07/08/2002 Chi nhánh Cu Giy Ha NOi 

3 26/11/2002 Chi nhánh DOng Da Ha Nôi 

4 28/10/2003 Chi rihriIiGOVp HO Chi Minh 

5 21/01/2004 Chi nhánh Hai BàTriing HaNOi 

6 13/04/2004 Chi nhánhBaDinh HaNOi 

7 23/04/2004 Chi nhánh KS'  Hôa HO (hI Minh 

8 18/06/2004 Chi nhánhHâiPhOng HâiPhàng 

9 01/07/2004 Chi nhánh Trung HOa Ha NOi 

10 j 12/09/2004 Chi nhãnhBlnhThanh HO Chi Minh 

11 29/09/2004 Chi nhánh Quän 2 HO Chi Minh 

12 1011112004 Chi nhánhTân Binh HO Chi Minh 

13 07/12/2004 Chi nhánhDàNng DaNäng 

14 27/12/2004 Chi nhánh Sâgiaodich Ha Nôi 

15 05/04/2005 Chi nhánh Ha NOi Ha NOi 

16 08/04/2005 Chi nhánhQuánl0 HO Chi Minh 

17 09/05/2005 Chi nhánhNhaTrang KhánhHôa 

18 11/05/2005 Chi nhánh Quang Ninh Quâng Ninh 

19 27/05/2005 (hi nhánh Quãn 1 HO Chi Minh 

20 11/07/2005 Chi nhánhThanhKhé DàNng 

21 21/07/2005 Chi nhánh Long Bién Ha NOi 

22 26/07/2005 Chi nhánh Can Th Thcf  

23 16/08/2005 Chi nhánh Hông Bang Hài Phông 

24 18/10/2005 Chi nhanhD6ngNai DOngNai 

25 10/11/2005 Chi nhánh Binh Dung BInh Diiong 

26 11/11/2005 (hi nhánh Quán 11 HO Chi Minh 

27 04/12/2005 Chi nhánh Thành DO HO (hi Minh 

28 02/08/2006 Chi nhánh Hal Dicong Hal Diiong 

29 02/08/2006 Chi nhánhVinhPhüc VlnhPhüc 

30 10/10/2006 Chi nhánh An Giang An Giang 
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STT Ngày thành lap Ten Tinh/Thành ph 05' 

31 12/10/2006 Chi nhánhVOngTau BàRia-VUngTau 

32 27/10/2006 Chi nhãnh Vinh Ngh An 

33 30/01/2007 Chi nhánh Quâng Ngãi Quàng Ngãi 

34 07/02/2007 Chi nhánhHafOng HaNOi 

35 09/02/2007 Chi nhánh Sài COn H6 Chi Minh 

36 18/06/2007 Chi nhánhThanhHôa ThanhHOa 

37 11/07/2007 Chi nhánh Binh Dinh Binh Dinh 

38 08/08/2007 Chi nhánhHu ThifaThiènHué 

39 28/08/2007 Chi nhánhDkLk DkLk 

40 20/09/2007 Chi nhánh Kiên Giang Kiên Clang 

41 16/10/2007 Chi nhánhThaiNguyên TháiNguyên 

42 16/10/2007 Chi nhánhViêtTri PhüTho 

43 26/03/2008 Chi nhanhCmPha QuângNinh 

44 21/07/2008 Chi nhánhCàMau Ca Mau 

45 23/07/2008 Chi nhánhDôngTháp DóngThap 

46 30/07/2008 Chi nhanhLamf6ng LamDông 

47 07/08/2008 Chi nhánhTâyNinh TàyNinh 

48 18/08/2008 Chi nhánh L'ThiJOng Kiét Ha Ni 

49 06/11/2008 Chi nhánh Thai Binh Thai Binh 

50 18/09/201/ Chi nhánh Nguyen VãnIrôi HO Chi Minh 

51 28/07/2020 Chi nhánh Biên HOa DOng Nai 

52 12/12/2020 Chi nhanhsOngBe B)nhDLIong 

53 19/04/2022 Chi nhánh Hung Phü CnThci 

54 05/05/2022 Chi nhánh Binh Chánh 116 Chi Minh 

55 04/07/2022 Chi nhánh Tin Giang Tién Giang 

56 06/07/2022 Chi nhánh HOc Mon H6 Chi Minh 

57 07/07/2022 Chi nhánh Nhà Be Ho Chi Minh 
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Phu luc 2. Danh sách Co dông sang lap 

1. CO ông: SANG KHAC V? 

QuOc tich: 	 Viêt Nam. 

Dia chi: 	 53 phO Tiu Nam, khu Nam So, 57 khu phO 6, phsiàng Tan Phü, 
quân 07, TP. HO Chi Minh, Vièt Nam. 

Loi CO phn sO hü'u: 	CO phn phO thông. 

SO CO phn sO hü'u tai ngày 104.627.650 
thông qua Siéu I: 

2. CO Ong:TRNH VAN TUAN 

QuOc tich: 	 Viêt Nam. 

Dia chi: 	 31A Lê Van Mign, phijOng Thâo Slén, quân 2, TP. HO Chi Minh, 
Viêt Nam. 

Loal CO phn sO huu: 	 CO phân phO thông. 

SO CO phn sO hüu ti ngày 5.170 
thông qua Oi&u lé: 

3. CO dông: NGO CHI DUNG 

QuOc tich: Viêt Nam. 

Dia chi: 11 &iOng 1 Khu A, phiiOng Nam Thành COng, quân SOng Da, 
Ha Nôi, Viêt Nam. 

Loi CO phn sO Ulu: CO phn phO thong. 

SO CO phn sO hu ti ngày 0. 
thông qua Siu Ie: 

4.0 05  dOng: HA VAN HAl 

QuOc tich: Vièt Nam. 

Dia chi: PhOng 305, Cl Lang Ha, phtiOng Lang Ha, qun SOng Da, Ha 
Nôi, Viêt Nam. 

Loi CO phn sO hu: CO phn phO thông. 

SO CO phn sO hctu ti ngày 0. 
thông qua Siu lè: 

5. C6 dOng: NGAN HANG TMCP NGOl THU'ONG VIT NAM 

QuOc tich: 	 Vièt Nam. 

Dia chi: 	 198 Trn Quang Khâi, phing LThái TO, qun Hoàn Kim, Ha 
Nôi, Viet Nam. 

Loai CO phn sOhu: 	 CO phn phO thông. 

SO CO phn sO hü'u tai nqày 0. 
thông qua Diu l: 

6. CO ông: NGAN HANG NONG NGHIP & PHATTRIEN NONG THON VIT NAM 

QuOc tich: 	 Viêt Nam. 

Dia chi: 	 18Trn Hcu DiJc, phing M99inh 1,quân NamTCf Liêm, Ha Ni, 
Vièt Nam. 

Loa  CO phn sO hü'u: 	 CO phn phO thông. 

SO CO phn sO hu ti ngày 0. 
thông qua Diéu l: 
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