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S:299/2022/CV-HDQT HaNOi, ngày 26 thang 10 näm 2022 
Ve vic: cong bá thông tin thay dO'i tj) I sO 
hthi nu&c ngoài tOi da cza VPBan/c 

CONG BO THONG TIN BAT THIXNG 

KInh gui: So' Giao djch chirng khoán TP.HCM 

1. Ten th chirc: Ngan hang TMCP Vit Nam Thjnh Vu'çmg ("VPBank") 

- Ma chüng khoán: VPB 

- Dja chi: 89 Lang Ha, PhuOng Lang H, Qu.n Dng Da, Thành ph Ha NOi 

- Diên thoai: (84-24) 3928 8869 

- Fax: (84-24) 3928 8867 

- Email: ir@vpbank.com.vn  

2. NOi  dung thông tin cong bô / Content of disclosure: 

VPBank thirc hin cong bé thông tin cong van s 7067/UBCK-PTTT ngày 25/10/2022 v thay 
doi t l sO' hru nu'Oc ngoài tôi da cüa ngân hang TMCP Vit Nam Thjnh Vi.rcnig (VPBank) len 
mirc 17.642% von diêu l dê dam bão thrc hin phirng an phát hành cô phiêu tang von cô phân 
tr nguôn von chü sO' hIru dã diiçic DHDCD thông qua. 

3. Thông tin nay dä disçc cong b6 trên trang thông tin din tCr cüa cong ty/qu5 vào ngày 
26/10/2022 ti di.rO'ng dn https://www.vpbank.com.vn/quan-he-nha-dau-tu.  

Chüng tôi cam kt các thông tin cong b trên day làdüng sr that và hoàn toàn chju trách nhim 
truOc pháp luat  ye  nOi  dung các thông tin dâ cong bô./ 
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CONG HOA XA HO! CHU NGHTA VIIT NAM 
Dc 1p - Tij do - Hanh phtIc 

S& fO /UBCK-PTTT 
V h sa thông báo thay di t' 1 sâ hüu 
nu'& ngoài tôi da cüa Ngân hang TMCP 

Viêt Nam Thjnh Vucmg 

KInh gi:ri: 

Ha Nói, ngay,5tháng/fQ nám 2022 

- Ngân hang TMCP Vit Nam Thnh VLrçlng; 
- Trung tam Liru k2 Chirng khoán Vit Narn. 

Lien quan dn h so thông báo thay di t 1 s hüii. nrc ngoài (SHNN) 
tôi da tai Ngân hang TMCP Viêt Nam Thjnh Vupg (HOSE: VPB) (VPBank), 
Can cir các ngành nghê dãng k kinh doanh cüa VPBank ti Thông báo thay dôi 
tST 1 SHN tôi da ngày 29/8/2022 cña VPBank; Nghj djnh so 1 55/2020/ND-CP 
ngày 31/12/2020 cña ChInh ph quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lust 
Chmgkhoán (Ngh dtnh  so 155/2020/ND-CP) và các van bàn pháp 1ut có lien 
quan, Uy ban Chimg khoán Nhà nuc (UBCKNN) có kiên nhu sau: 

so thông báo thay di t 1 SHNN iii dati VPBank mirc 17,642% 
là day du, hop lê theo quy djnh ti Nghj djnh so 155/2020iD-CP. Dé ng 
VPBank cOng bô thông tin ye t l SHNN tOi da theo quy djnh ti khoàn 2 Diêu 
13 Thông tu so 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 càa B trtr&ng B Tài chInh 
huó'ng dan cong bô thông tin trên tht truông chiirng khoán, tuân thu quy dnh 
pháp 1ut ye tSr l hCru nithc ngoài trên th truô'ng chirng khoán Vit Nam. 

D ngh VPBank phi hop vci Trung tam Lu'u k chrng khoán Vit Nam 
diêu chinh t5' lê SHNN tôi da len rnirc 17,642% dam bào thirc hin Phuong an 
phát hành cô phiêu dê tang vOn cô phãn tr nguôn vOn chü s htru theo Nghj J*)j 
quyêt Dai hôi dông cô dông thuô'ng niên ngày 29/4/2022 cüa VPBank và tuân / 
thu quy dnh tai  khoàn 4 Diêu 142 Ngh djnh 155/2020/ND-CP. 

UBCKNN thông báo d VPBank, Trung tam Luu k Chng khoán Vi.t 
Nam và cac don v lien quan biêt va thrc hin theo ding quy dnh pháp luQtt./." 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- Lãnh dao UBCK (dê b/c); 
- Vu GSDC; 
-VuQLCB; 
-Vu PC; 
- SGDCK Tp. H ChI Minh; 
- Lu'u: VT, PTTT (09b). I.I 
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