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NGAN HANG TMCP QUOC Tif VIET NAM 
	

CONG HOA XA HOl CHCJ NGH1A VIETNAM 

Oc Ip - Ty do - Hanh phüc 

SO: 006759.23 
	

TP. HO Chi Minh, ngày 30 tháng 01 näm 2023 

CONG BO THÔNG TIN 

Kmnh gCIi: 	Uy ban Chüng khoán Nhà nIiOc 

Sâ Giao dch Chüng khoán Vit Nam 

S& Giao dch ChiThg khoán Thành phO HO Chi Minh 

Sàgiao dich Chrng khoán Thành phO Ha Ni 

1. Ten to' chctc: 	NGAN HANG TMCP QUOC TE VIET NAM (VIB) 

Ma ching khoán: 	VIB 

Sa chi try sà chInh: 	Thng 1 (tng trot) và tng 2 tàa nhà Sailing Tower, sO 111  Pasteur, phikrng 

Bn Nghé, quân 1, thành phO HO Chi Minh 

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

Email: 	 congbothongtinvib.com.vn  

2. Nci dung thông tin cong bO 

- Ngày 30.01.2023, Hôi dOng Quán tn (HDQT) VIB dã ban hành Nghi quyêt HDQT sO 004.23.1301D phé 

duyêt viec thiic hin phifting an tam trng co' tüc tiên mat näm 2022 cho cO d6ng hièn hcfu cüa VIB 

tCi nguôn lç5i nhun chtia phãn phOi tai th&i dim 30.09.2022 vài sO tién tam üng là 

2.107.672.945.000 d6ng, tiiclng Cfng t' lê 10,0% trên vOn di6u l. Ngày dàng k cuOi cüng d chOt 

danh sãch c6 d6ng VIB &!cic nhn tam ng co' tttc tién mt nàm 2022 là ngày 10.02.2023. 

- Ngày 30.01.2023, Ch6 tch HSQT VIB ban hành Quyét dinh sO 006567.23 ye thai gian và hlnh thik 

thiic hin viec chi trà tam Crng co' tti'c bang tien nàm 2022; theo 66, ngày VIB thifc hin chi trá tam 

trng co' tüc tién mt là 03.03.2023. 

Thông tin trên &tcc cong bO trén trang thông tin cin tCt cCia VIB vào ngày 30.01.2023 ti dtfàng dan: 

https://www.vib.com.vn/vn/nha-dau-tu/thong-tin-co-dong  

VIB cam ket các thông tin cong bO trén dày là dung sittht và hoàn toàn chiu trách nhim trtidc pháp 

luât ye nôi dung çác thông tin dã cong bO. 

Q. TOng Giám 

Tài lieu dInh kern: 
NGANHANG 	

Nghi quyét HDQT sO 004.23.130D
dNGMlC 

TU T c  GI.O 	

Quyt dinh ca ChO tich HDQT sO 006567.23 
QUÔCT * 

VIET NAM 

'P.HÔ 	Thanh San 
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