
NGAN HANG TMCP C0NG HOA XA H0ICHU NGHlA VT$T NAM
NGOAI THtfONG VE&T NAM BQc lap - Ty do - Hanh phuc

S6: '̂ >5/vCB-CL&TKTH H& W4 "g^ 03 tMnS10 ™m 2016
V/v CBTTve layy kien co dong bang van ban

CONG B6 THONG TIN TREN CONG THONG TINDIEN TtT CUA

UY BAN CHtTNG KHOAN NHA NlTCJC VA SGDCK TPHCM

Kinh gui: - Uy ban Chung khoanNha nuac

- Sa Giao dich Chung khoan TP HCM

Cong ty: NGAN HANG TMCP NGOAI THlTONG VIET NAM
Ma chung khoan: VCB

Dia chi tryso chinh: 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, HaNoi

Dienthoai: 043-9343137

Fax: 043 - 8251322

Ngudi thuc hien cong b6 thong tin: Ong Nguyen Danh Luang
Dia chi: 198 Tran Quang Khai, Hoan Kiem, Ha Npi

Dien thoai (di dpng, caquan, nha rieng): 043 - 9343137 (2004) Fax: 043 - 8251322
Loai thong tin cong bo Q24 gia 0. bat thuong Dtheo yeu cau Ddinh ky.
Npi dung thong tin cong bo:
Ngay 03/10/2016, Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam cong b6 thong tin cac tai
lieu giri lay ykien co dong bang van ban v6 viec thanh lap Ngan hang con 100% von
tai Lao.

Thong tin nay da duac dang tai len website cua Ngan hang ke" tu ngay 03/10/2016 tai
duong din: http://www.vietcombank.com.vn/Investors/Information.aspx

Chung toi xin cam k£t cac thong tin cong bo tren day la dung sir that va hoan toan chiu
trach nhiem truac phap luat vh noi dung cac thong tin da cong bo.^/

Noi nil an:

- Nhir de gui;
- HBQT,TGB(deb/c);
- OcPTGB(debiet);
- Liru CL&TKTH.

nguot Biroc uy^uy^n c6ng b6 thong tin
UY VIEN®@^m T6NG GIAM D6C

Lirong

Tai lieu dinh kern:
-Totr'inh DHDCD v/v thanh lap ngan hang con 100% von tai Lao
- Dir thao Nghi quylt DHDCD Ngan hang TMCP Ngoai thuong Viet Nam
- Phieu lay y kiln



LAY YKIEN CO DONG BANC VAN BAN NAM 2016 V/lGtCOPflbSnlC

NGAN HANG TMCP NGOAI THl/ONG VN CONG HOA XA HOl CHU NGHIA VIET NAM

Diachi try so chinh: 198 Tran Quang Khai, Ha Noi Doc lap - Tu1 do - Hanh phuc
M3 so DN: 0100112437, oOo

capdoilan 11 ngay 07/11/2014

Ha Noi, ngay 03 thdng 10 nam 2016

TOf TRINH DAI HOI DONG C6 DONG

(V/v Thanh lap ngan hang con 100% von taiLao)

Thuc hien tarn nhin chien luge xay dung Vietcombank tra thanh mot tap doan tai
chinh ngan hang co vi the trong khu vuc va tren the gidi, co pham vi hoat dong quoc te,
HDQT kinh trinh Dai hoi dong co dong xem xet thong qua viec thanh lap Ngan hang con
100% v6n cua Vietcombank tai Lao theo noi dung sau:

1. Sir can thiet thanh lap Ngan hang con 100% von ciia Vietcombank tai Lao

Lao la mot nude dang phat trien vdi toe do tang truong binh quan kha cao trong
nhieu nam. Nhu ckw v6 von va cac dich vu tai chinh dl phat trien kinh te tai day rat Ion.
Kim ngach thuong mai va s6 lugng du an Viet Nam dau tu tai Lao kha Ion va tiep tuc
tang truong trong tuong lai. Do do, vi?c nhanh chong tham giavao thi truong Lao se gop
ph§n dap ung duoc cac nhu cau tren va la mot co hoi dau tu day tiem nang, triln vong
d6i voi Vietcombank.

Viec thanh lap Ngan hang con 100% v6n tai Lao la phu hop v6i chiln luge va nhu
cau ma rong dja ban hoat dong cua Vietcombank, giup da dang nguon thu, tang lgi
nhuan hang nam cua ngan hang, gop phan hien thuc hoa muc tieu chien luge cua
Vietcombank la tro thanh mot tap doan tai chinh ngan hang co vi the trong khu vuc va
tren thl gioi, co pham vi hoat dong quoc te.

Voi muc tieu mo rong thi trufrng, kit noi thj truong tai chinh giua hai nude Vi?t -
Lao, cung cap cac goi djch vu tai chinh hoan hao cho cac doanh nghiep Viet Nam dau tu
vao Lao cung nhu cac doanh nghiep trong nude ban, gop phan thuc day nen kinh te nude
nay phat trien, Vietcombank da tiep xuc va nhan dugc su ung ho, ho trg cua cac co quan
quan ly tai Lao.

2. Cac noi dung co- ban ve Ngan hang con 100% von cua Vietcombank tai Lao

- Ten tieng Viet: Ngan hang TNHH MTV Ngoai thuong Vi?t Nam tai Lao;

- Pham vi hoat dong:

+ Kinh doanh dich vu tai chinh - ngan hang;

+ Ho trg hoat dong xuc tien thuong mai dau tu Viet - Lao.

TOTRiNH THANH LAP NGAN HANG CON TAI LAO Trail)' 1/2
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Hinh thuc: Ngan hang con 100%o von;

Von dieu le ban dau: 80 trieu USD;

Tru sd: tai Vienchan (Vientiane), CHDCND Lao;

San ph^m, dich vu cung dip:
+ Hoat dong huy dong von;

+ Hoat dong tin dung;

+ Dich vu thanh toan, the va ngan quy;

+ Bao hiem;

+ Ngan hang dien tu: Quan ly ddng tien, Mobile banking, Internet banking;

+ Cac hoat dong khac theo quy dinh cua phap luat Lao.

3. Dexuat

De thuan loi va chu ddng trong viec thuc hien cacthu tuc theo quy dinh phap luat, Hoi
ddng quan tri kinh trinh Dai hoi ddng cd ddng:

i. Thong qua chu truong thanh lap Ngan hang con 100%) vdn ciia Vietcombank tai
Lao vdi cac noi dung co ban nhu neu tai muc 2 cua Td trinh nay;

ii. Uy quyen cho Hoi dong quan tri: (i) quyet dinh dieu chinh cac noi dung co ban
nhu neu tai muc 2 ciia To trinh nay khi can thiet; (ii) tien hanh cac thu tuc, giai
quyet cac van dh lien quan de thanh lap Ngan hang con 100% von cua
Vietcombank tai Lao phu hgp vdi cac quy djnh ciia phap luat vao thdi gian thich
hgp.

Kinh trinh Dai hoi dong co cfongxem xet va thong qua.^

TM. H0I DONG QUAN TRI

^^,§|UTICH

Xuan Thanh

TOTUiNH THANH LAP NGAN HANG CON TAI LAO Trang 2/2
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NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN 

NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Địa chỉ: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Mã số doanh nghiệp: 0100112437 

(cấp thay đổi lần 11 ngày 07/11/2014) 

Số:     /BT2016/NQ-ĐHĐCĐ 

 

 

 

 

Hà Nội, ngày    tháng 10 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆTNAM 

_________________________ 
 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM 

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã 

hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 16/06/2010 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 

được ĐHĐCĐ bất thường năm 2014 thông qua ngày 26/12/2014 theo Nghị quyết số 

08/BT2014/NQ-ĐHĐCĐ và được NHNN xác nhận đăng ký theo Công văn số 

621/NHNN-TTGSNH ngày 28/01/2015; 

Căn cứ Biên bản họp số……..của Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại 

thương Việt Nam ngày…….về việc thông qua kết quả kiểm Phiếu lấy ý kiến cổ đông năm 

2016, 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1.    Thông qua chủ trương thành lập Ngân hàng con 100% vốn của VCB tại Lào 

với một số nội dung cơ bản như sau: 

- Tên tiếng Việt: Ngân hàng TNHH MTV Ngoại thương Việt Nam tại Lào; 

- Phạm vi hoạt động:  

+ Kinh doanh dịch vụ tài chính – ngân hàng;  

+ Hỗ trợ hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư Việt – Lào. 

- Hình thức: Ngân hàng con 100% vốn; 
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- Vốn điều lệ ban đầu: 80 triệu USD; 

- Trụ sở: tại Vienchan (Vientiane), CHDCND Lào; 

- Sản phẩm dịch vụ cung cấp:  

+ Hoạt động huy động vốn;  

+ Hoạt động tín dụng;  

+ Dịch vụ thanh toán, thẻ và ngân quỹ;  

+ Bảo hiểm; 

+ Ngân hàng điện tử: Quản lý dòng tiền, Mobile banking, Internet 

banking; 

+ Các hoạt động khác theo quy định của pháp luật Lào. 

 

Điều 2.     Ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) quyết định điều chỉnh các nội dung cơ 

bản nêu tại Điều 1 khi cần thiết; (ii) tiến hành các thủ tục, giải quyết các vấn 

đề liên quan để thành lập Ngân hàng con 100% vốn của Vietcombank tại Lào 

phù hợp với các quy định của pháp luật vào thời gian thích hợp. 

 

Điều 3.  Điều khoản thi hành: 

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua dưới hình thức 

lấy ý kiến bằng văn bản và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ..../10/2016.  

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo 

chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều 

lệ tổ chức và hoạt động của VCB./. 

 
                                                                          TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

                CHỦ TỊCH HĐQT 
Nơi nhận: 

-   Như Điều 3; 

-   NHNN (để báo cáo); 

-   Lưu: Ban CL&TKTH.                                                                                 
                                                                                              
                                                                                            

    Nghiêm Xuân Thành  



NGAN HANG TMCP NGOAITHlTONG VlfT NAM
JSC BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

198 Tran Quang Khai, HaN$i; Tel 04 39343 137; Fax: 04 3825 1322
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SoBKSH

Share subscription No.
S6 CP so" hfru

Number ofshares
(Mfnh gia lO.OOOd)

(VND 10,000 par valutj

Hq ten co dong/Name ofshareholder:

Dja chi thucmg tru/Tru sov'Address:

CONG h6a xa hoi chu nghIa vi$t nam
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Doc lap - Tu do - Hanhphiic
Independence - Freedom - Happiness

O0o

PHIEU LAY Y KIEN

BALLOT

Can cu Dieu 1? ve to chiic va hoat dpng ciia Ngan hang TMCP Ngoai thirong Vi|t Nam (VCB), can cii chi^n luoc phat trien va
tlnh hinh hoat d§ng kinh doanh, Hpi dong quan tri VCB xin ykien c6 d6ng ve npi dung sau/'Pursuant to the Regulation on the
organization and operation <f JSC Bank for Foreign Trade rf Vietnam (VCB), based on VCB's strategy and business
situation, the Board ofDirectors ofVCB would like to have your vote upon thefollowing matter:

"Thong qua chutruong thanh lap Ngan hang con 100% von ctia VCB tai Lao"
"Approve aproposal regarding establishment asubsidiary bank in Lao 100% owned by VCB"

Bieu quyet:
•

Tan thanh

For

• Khong tan thanh
Against •

Khong co y kien
Vote: I 1For I 1Against I 1 Abstain

Cdch thirc bieu quylt: Co d6ng lira chon va danh dau (x) vao m$t trong 03 6: Tin thanh, Kh6ng Tin thanh ho3c Khong c6 y
Wen; Phieu bieu quyet khong hop 1$ trong cac truong hop sau: (i) danh dlu vao tu 26trd 16n ho3c khi ca 36khong ducx danh
dau; (ii) kh6ng c6 chu ky (neu co ddng la ca nhan), khong c6 chu ky ciia nguoi dai di?n hop phap va d6ng diu (neu co dong la
to chuc); (iii) phong bl da bi mcr trudc khi kiem phieu; (iv) giii ve Vietcombank sau thoi han quy dinh; (v) phieu bi sua chua, tay
xoa, danh dau th^rn ky hi$u/Method tf voting: Shareholder marks (x) in one <f 03 boxes: For, Against or Abstain; Avote is
not valid in the following cases: (i) Mark in 2 or more boxes, or when all 3 boxes are not marked; (ii) no signature (f
shareholder is individual), no signature cf the legal representative and no stamp (f shareholder is an organization); (iii)
envelope is opened before the counting <f votes; (iv) sent after the deadline specified by Vietcombank; (v) ballot was
amended, erased, mared with other symbols.

Thai han cuoi cung d£ giii Phieu lay ykien ve Vietcombank la 16h30 ngay 14/10/2016 theo dja chi sau: Ban Chien lirac va
thir ky tong hqtp, ting 18-Tda nha Vietcombank, 198 Trin Quang Khai, Hoan Kiim, Ha KfftiThe deadline to submit ballot to
Vietcombank is 16:30 on 14/10/2016 to the following address: Strategic Planning and BOD secretariat, 18th floor -
Vietcombank Tower, 198 Tran Quang Khai Street, Hoan Kiem District, Hanoi

Tran trong cam onsir phiic dap ciia co dong/Thankyouforyour vote.

C6 DONG/SHAREHOLDERI

Tai li?u dinhkern/Attachments: (i) To- trlnh Dai h$i c6
dong/Proposal, (ii) Du thao Nghi Quyk ciia Dai hQi c6 dong/A
draft of the Resolution of the AGM

HdNQi, ngay/date 03thdng/month 10nam/year20l6

T/M H0ID6NG QUAN TRI
ONBEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

ffipjllCWCHAIRMAN

NGAN

AN THANH

/ (ky, ghi rS ho ten neu cd ddng la ca nhdn; ky bat ngu&i dai di?n hopphdp, ghi rB ho ten va dong dau niu co dong la to chudsign, write down
fullname ifshareholder is individual sign by and write downfull name ofthe legal representative, andstamp ifshareholder is an organization)




