
TONG CONG TY CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
BIXU DIN VIT NAM Dc 1p - Tiy do - Hanh phüc 

S6: A5  /QD-BDVN-HDTV Ha N5i, ngày 07 tháng 3 nám 2023 

QUYET B!NH 
V vic phê duyt phirong an chuyn nhirçing vn cüa Tng cong ty 

Biru din Vit Nam ti Ngân hang Thuong mi c phn Biru din Lien Vit 

HQI BONG THANH VIEN TONG CONG TY BUU BIN VIT NAM 

Can cüNghj djnh s 91/2015/ND-CF ngày 13/10/2015 cza ChInhphü v ddu fir 
vn nhà nzthc vào doanh nghip và quán l, th dung van, tài san tai doanh nghiep, 

Can ci Nghj djnh s 32/2018/ND-CF ngày 8/3/2018 cza ChInh phü v tha dii, 
bá sung m3t s diu cza Nghj djnh s 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cza ChInhphz 
v &u tzr v6n nhà nithc vào doanh nghip và quán l th dung van, tài san tgi doanh 
nghip và các van ban huing dn thi hành; 

Can thNghj djnh s 140/2020/ND-CF ngày 30/11/2020 cza ChInhphz tha ddi, 
bd sung môt s6 diu cza Ngh/ djnh s 126/2017/ND-CF ngày 16/11/2017 cza ChInh 
phz v chuyn doanh nghiêp nhà nithc dcu tic 100% vándiu l thànhcôngty cáphdn; 
Ngh dinh so 91/2015/ND-CF ngay 13/10/2015 cua Chznhphu quy dinh ye dau tir von 
nhà nithc vào doanh nghip va quán l, th dung v6n, tài san tçzi doanh nghip và Nghj 
djnh sa 32/2018/ND-CF ngày 08/3/2018 cüa ChInh phz tha ddi, ba sung mç5t so didu 
cza Nghj djnh s 91/2015/ND-CP; 

Can th Quyet djnh s6 09/QD-BlTlTfngày 06/01/2015 cza Bô trwóng Bô Thông 
tin và Truyn thông v viêc td chik lai Tang cong ty Biru diên Vit Nam, 

Can th Diu l t chzk và hoat d5ng cüa Tang cOng ty Bwu diên Vit Nam ban 
hành kern theo Quyt djnh sá 1538/QD-BTTTT ngày 01/9/2016 cüa Bô trwóng Bç5 
Thông tin và Truyn thông; 

Can cz Báo cáo tMrn djnh giá kern theo Ch&ng tint thdrn djnh giá s6 
201222. 013/CTTD. TDG ngày 2 0/12/2022 cüa Cong ty TNHH Hang Kiêm toán AASC 
v xác djnh giá trj cdphdn Ngán hang Thircrng mai cd phn Bwu din Lien Vit tgi thôi 
dim 30/09/2022, 

än cz'r Báo cáo tic van Phu-ong an chuyJn nhuvng van do Cong ty Ca ph4n Ching 
khoán Sal Gôn - Ha Ni lap ngày 06/03/2023 kàrn theo cong van 5a 268 /2023 /CV-SHS 
ngày 06/03/2023; 

Xét d ngh/ cüa Tang giárn dac tai T& trInh 5a .?c./TTr-BDVN-TCKH ngày 
03/03/2023 vj vic phê duyêtphuvng an chào ban phn v6n gOp cüa Tang cOng ty Bitu 
diên Vit Narn tgi Ngán hang Tlnrcrng mi c phan Biru din Lien Vit; 

Can cz kkn các Thành viên Hôi dng than/i viên, 

QUYET BNH: 
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.) A A A Dieu 1. Phe duyçt Phucxng an chuyen nh.rcmg von cua Tong cong ty Btru diçn 
Vit Nam du tu ti Ngân hang Thucing mi c phn Buu din Lien Vit (phwcing an 
dInh kern) vài các ni dung chInh nhu sau: 

- Ten c ph.n: C ph.n Ngân hang Thucvng mai  c ph.n Biru din Lien Vit 
(LPB); 

- Loii c ph.n: C ph.n ph thông, tr do chuyn nhucing; 

- Mth giá c phn: 10.000 dng/c ph.n; 

- S luqng c phn sâ hu cüa Tng cong ty Buu din Vit Nam ti Ngãn hang 
Thuong mai  c ph.n Biru din Lien Vit: 140.501.644 c phn (Bang ch1-: Mt tram 
bôn mzrc'i triu, nám tram linh môt ngàn, sáu tram bôn mwc'i bôn cóphcn), chim 8,13% 
s luqng c phn dang liru hãnh cüa Ngân hang Thuang mi c ph.n Buu din Lien 
Viêt; 

- S hrçing c phAn chào ban: 140.501.644 c phAn (Bang chü: Mç5t tram Mn 
mztoi triu, nàm tram linh m3t ngàn, sáu tram Mn mztoi Mn cd phcn), tuong duang 

0 — , a A A A % 100/0 so co phan dang sci huu cua Tong cong ty Buu diçn Viçt Nam ti Ngan hang 
Thucing mai  c ph.n Buu din Lien Vit; 

- Giá khâi dim chào ban: 22.908 dng/c phAn; 

- Hmnh thüc chào ban: Ban du giá cong khai thông thuô'ng; 

- T chCrc thrc hin chào ban: Sâ giao djch chng khoán Ha Ni; 

- Di ttrqng: Các nhà du tu (t chirc, cá than) dü diu kin tham gia Mu giá 
theo quy djnh cüa pháp 1ut và theo Quy ch ban du giá do Sâ giao djch chirng khoán 
Ha Ni ban hành; 

- Thii gian thrc hin: Qu 1/2023 — Qu 11/2023. 

Biu 2. Giao cho Tng Giám dc trin khai thrc hin toãn b các thu tic cAn 
thit d thrc hin vic chào ban c phAn dA duçic Hi dng thành viên phé duyt tai 
Diu 1 cüa Quyt djnh nay. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu 1irc thi hành k tr ngày k và thay th Quy& dinh 
s 1 0/QD-BDVN-HDTV ngày 16/02/2023 cüa Hi ding thãnh viên Tng cong ty. 

Biu 4. Tong giám dc, Chánh van phông, Tru&ng các Ban: Tài chInh K hoch, 
T chüc Phát trin ngun than hrc, DAn tu Phát trin cüa Tng cOng ty, Ngu&i dai  din 
vn cüa Thng cong ty tai  Ngân hang TMCP Biru din Lien Vi@ chju trách nhim thi 
hành quy& djnh này./.j,, 

Nui nhn: 
-NhLrDiu3; 
- Thành viên HDTV; 
- Các PTGD (d t/h); 
- Lmi: VT, Ban TCKH. 



PHUONG AN CHUYEN NHUQNG VON 

CUA TONG CONG TY BUU DIN VIT NAM TI 

NGAN HANG THUNG MiI CO PHAN BIXU DIN LIEN VIT 

(Ban hành kern theo Quylt djnh s  ..5..  ./QD-BD VN-HDTV ngày 07/3/2023 cüa 
Hot dông thành viên Tong cOng ty Buu din Vit Narn) 

1. Co'serphápI 

- Lut Quãn 1, sr ding vOn Nhà nixâc dAu tu vào san xut, kinh doanh tai  doanh 
nghip sO 69/2014/QH 13 dä dtrçvc QuOc hi nixâc Cong hôa xa hi chü nghia Vit Nam 
khóa XIII, k' hop thu 8 thông qua ngày 26/11/2014; 

- Lut Các tO churc tin dung sO 47/2010/QH12 dA &rçic QuOc hOi  nuàc Cong hôa 
xA hi chU nghia Vit Nam thông qua ngày 16/06/2010; 

- Lut sO 17/2017/QH14 ngày 20/11/20 17 si'ra d6i, bO sung mt so diu cüa Lut 
Các tO chrc tin dung; 

- Nghj djnh sO 91/201 5/ND-CP ngày 13 tháng 9 näm 2015 cUa ChInh phü v du 
ttr von nhà nuâc vào doanh nghip và quãn 1, sur ding vOn tài san doanh nghip; 

- Nghj djnh sO 32/201 8/ND-CP ngày 08/03/2018 cüa ChInh phU v sua d6i, bO 
sung mt sO diu cUa Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa chInh phc ye 

du tu vOn nhâ rnrâc vao doanh nghip va quân 1, sfr diing vOn, tâi san tai  doanh nghip; 

- Nghj djnh sO 140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 cüa ChInh phü V0 stra dôi, bO 
sung mt sO di0u cüa Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015 cüa chInh phü V0 
d&u ttr vOn nha nuâc vào doanh nghip và quán 1, si'r diing vOn, tài san ti doanh nghip 

• • h • và Ngh dnh so 32/201 8/ND-CP ngay 8/3/2018 cua Chrnh phu stra doi, bo sung m9t so 
di0u cUa Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP; 

- Nghj djnh sO 01/2014/ND-CP ngày 03/01/2014 vO vic nhà du tu nuâc ngoài 
mua CO phn cüa tO chirc tin diving Vit Nam; 

- Thông tu sO 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 cUa BO Tài chInh huàng dn 
cong bO thông tin trên thj trtthng churng khoán; 

- Thông tu sO 36/202 1/TT-BTC ngày 26/05/2021 cUa B Tài chInh V0 vic huàng 
dn mt sO nOi  dung vO dAu tu vOn nhà nuàc vào doanh nghip và quãn I, sü ding vOn, 
tãi san ti doanh nghip quy djnh tai  Nghj djnh sO 91/2015/ND-CP ngày 13/10/2015; 
Nghj djnh sO 322/2018/ND-CP ngày 08/03/2018; Nghj djnh sO 121/2020/ND-CP ngày 
09/10/2020 và Nghj djnh sO 140/2020/ND-CP ngãy 30/11/2020 cUa ChInh phU; 

- Thông tu sO 50/201 8/U-NT-INN ngày 31/12/2018 cUa Ngan hang Nhâ nuàc Vit 
Nam quy djnh vO hO scy, trInh tier, thu t11c chAp thun mt sO ni dung thay dOi cUa ngan 
hang thuang mi, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài. 

- Thông báo sO 3 16/TB-VPCP ngày 6/9/20 19 cüa Van phông ChInh phü thông báo 

b 
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k& 1un cüa ThU tuâng Chmnh phU Nguyn Xuân PhUc tai cuOc h9p Thtring trirc ChInh 
phil v vic gop vn cUa Tng cong ty Buu din Vit Nam trong lTnh vrc ngân hang, bào 
him; 

- Van bàn s 4476/VPCP-DMDN ngày 04/06/2020 cUa Van phOng ChInh PhU v 
vic ca cu li khoân vn gop cUa Tng cong ty Buu diên Vit Nam trong lTnh vrc ngân 
hang, bâo him 

- Van bàn s6 3145/B FIT! -QLDN ngày 17/08/2020 cUa B Thông tin và Truyên 
thông V/v thoái vn cUa VNPost t?i  LPB và PTI; 

- Van bàn s 517/NHNN-TFGSNH ngày 02/02/2023 cUa Ngân hang Nhà nuâc 
Vit Nam V/v chp thuan chuyn nhucing c phAn cUa C6 dông lan t?i  LPB; 

- Chrng thu thAm dlnh  giá S6 201222.013/CTTD.TDG ngày 20/12/2022 do Cong 
ty TNI-IH Hang Kim toán AASC ban hành; 

2. Mtic  dich ella vic chuyn nhirçrng v6n 

Vic chuyn nhi.rang v6n dUa VNPost d&u tu tai  Ngân hang TMCP Lien Vit nhm 
thirc hin chi dio dUa ThU tuâng ChInh phU ti Thông báo s6 3161FB-\'PVP ngày 
06/09/20 19, PhO ThU tuâng Thu?ng triTe ChInh phU ti Van bàn s6 4476/VPVP-DMDN 
ngày 04/06/2020 ella Van phOng ChInh phU v vic cci cAu li khoán v6n gOp dlla VNPost 
trong linh vuc ngân hang, báo him và Van bàn s6 3 145/BTTTT-QLDN ngày 17/08/2020 
ella B Thông tin vâ Truyn thông v d nghj trin khai thirc hin thoái v6n t?i 
LienVietPostBank. 

3. TInh hInh du tir v6n, Içi Ich thu dirçrc và ãnh htrông cüa vic chuyn 
nhtrçrng v6n 

3.1. flnh hlnh du lu van 

- NAm 2011, T6ng cong ty Buu chInh Vit Nam (nay là T6ng cOng ty Buu din 
Vit Nam) gOp v6n vào Ngân hang TMCP Biru din Lien Vit bang giá trj Cong ty Djch 
vi,i Ti& kim Buu din (VPSC) và bang tin mt vài t6ng s6 v6n gOp là 810 t d6ng tuing 
duang 8 1.000.000 c6 phAn. 

- Tir dO dn nay, T6ng cong ty Buu din Vit Nam không gOp them v6n, theo dO: 

+ D6i vài vic tang v6n bang hInh thirc chia c6 tiie cho c6 dong bang c6 phiu ella 
LienVietPostBank: Giá trj v6n gOp không thay d61, S6 c6 phan n&m giü tang len tuo'ng 
(mg. 

+ D6i vâi vic tang v6n bang hinh thtre phát hành C6 phiu cho c6 dOng hin hllu: 

T6ng cong ty khOng gOp them v6n ma thrc hin chào bàn quyn mua c6 phiu theo quy 

djnh. 

- TInh dn th?i dim 1p phuing an ehuyn nhirqng v6n, tlnh hlnh du tu v6n ella 
T6ng cong ty Biru din Vit Nam ti Ngân hang TMCP Biru din Lien Viêt nhu sau: 



+ s6 krcing c6 phAn nm gic: 140.50 1.644 cô phãn. 

+ T6ng giá trj c6 phAn nm gi theo mnh giá: 1.405.016.440.000 dng (MOt nghIn 
bn trAm linh nAm t không trAm m.r?yi sáu triu b6n trAm b6n miwi nghin dng). 

+ Giá trj khoãn dAu tu vào NgAn hang TMCP Bru din Lien Vit ghi trên s sách 
cüaTngcôngtyti 31/12/2022: 810 tdng. 

+ Khoân d phông t6n thAt du Ur dA trIch 1p (nu có): 0 dng. 

+ Giá trj c tirc luy k (c ti'rc bang tin) T6ng Cong ty dA nhn duqc dn 
3 1/12/2022: 399,15 t dng. 

3.2. Lit (ch thu dwc và ánh /zudizg cüa viç?c c/zuyên nhwçmg von 

Vic chuyn nhuqng v6n cüa T6ng cong ty ti Ngan hang TMCP Biru din Lien 
Vit s b sung vào dông tin thu duçic cüa Tong Cong ty mt khoãn uâc tInh theo giá 

kh&i dim dir kin là 3.218,6 12 t' dOng. 

4. Kt qua hot dng kinh doanh, tInh hInh tài chInh, nhu cu cüa thi trtrôiig 
du tir vOn và Ngân hang TMCP Biru din Lien Vit. Dr kin giá trl thu dirçc khi 
chuyn nhircrng vOn 

4.1. Kit qua ho,1 d3ng kinh doanh 

TInh hInh hot dng kinh doanh 

Don vj 1riu ddng 

1 TOng giá trj tai san 
242.342.95 289.193.879 327.745.847 13,33% 

2 Thu nhp lâi thu.n 6.720.171 9.017.159 11.899.969 31,97% 

3 LAi khác 1.050.915 1.033.530 2.270.342 119,67% 

Lâi thudn tft hogt d5ng djch 
vy 

626.801 85 7.882 1.661.862 93,72% 

Lãi thudn tfthogt d5ng kinh 
doanh ngoaz hoi 

62.043 138.787 10.463 -92,46% 

Lãiihudnti'rmuabán 
chung khoan k:nh doanh 33.650 4.543 - -100% 

Lãi/16thudn tfmua ban 
chung khoan dau tu 

137.734 -1.384 342.993 (*) 

Lâi thudn tfr hort dc5ng khác 190.412 33.702 201.147 496,84% 

Thu nh2p (it gop VOfl, mua 
co phán 

275 - 53.877 (*) 

4 Lçii nhun thuan tü hot 3.125.939 4.960.268 8.863.418 78,69% 

C 



• 
1 
• .-..... 

Chi tiêu 
j.' 

Näm 2020 Niim 2021 
.... 

Nim 2022 
%t1n 

giam 

dng kinh doanh 

5 DrphôngrüirotInding 699.386 1.322.250 3.173.737 140,03% 

6 Lcinhuntmâcthu 2.426.553 3.638.018 5.689.681 56,40% 

7 Lçri nhun sau thud 1.861.908 2.873.248 4.5 10.253 56,97% 

8 T 1 lçii nhun trá C6 t11c 69,26% 62,83% / / 

Ngun: BCTC kkm toán nãm 2021; BCTC Qu JV/2022 tw lap cza LPB 

(*): Khong tInh do s 
lieu 

so sánh am 

4.2. Tin!, hI,,!, tdi c/i/nh 

Các chi tiêu tài chInh chü yu 

Chi têu DVT 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 

Khã nng thanh khoãn 

T' le dir tr thanh khoãn % 14,79 1 1.54 16,00 

T' 1 khá näng chi trã trong 30 ngày 
77,80 67,56 140,58 

T' 1 khãnängchi trátrong 30 ngày 
(ngoai tç) 

% (18,32) 157,83 35,18 

T' 1 dir nçv cho vayrF6ng tin gCri % 79,48 81,15 79,95 

Chi tiu v co' cu vn 
- - .. -..-- . -. - 

0,93 S. S He so nçiiTong tai san x lan 0,94 0,94 

He s6 nG/v6n chü si httu kin 16,03 16,21 12,62 

Chi tiêu v khã näng sinh Iôi 

FI so lçii nhun sau thuê/Thu 1WP  lai 
thuan 

27,7 1 3 1,86 37,90 

He s6 lqi nhun sau thu/T6ng tài san 
binh quan (ROA) 

0/ 0 0 84 , 1 08 , 1 

He s6 lçii nhun sau thud / V6n chU Sâ 

huu bInh qun (ROE) 
13,89 18,52 22,08 

H s6 lqi nhun thun tr hoat dng 
krnh doanhlThu nhp lai thuan 

% 46,52 55,0 1 74,48 

EPS dlcp 1.372 2.135 2.671 

T 1 chia c6 tüc trên mnh giá C6 phAn % 12 15 / 

Ngwn: Lien VietPostBank 



4.3. Dan/i giá n/lu càu cüa t/zj trwông aái vó'i Ngân hang TMCP Bwu din Lien 
V4!t 

- Vj th cUa Ngan hang TMCP Buu din Lien Vit: 

+ Mng luài: 

Tai thai dim 3 1/12/2022, LienVietPostBank có 01 Tri sâ chInh, 03 V.n phông 
dai din, 80 Chi nhánh, 481 Phông Giao djch (trong dO cO 271 PhOng giao djch có hcip 
tác vài VNPost cung cp djch vi tit kim buu din), 568 PhOng Giao djch Buu din phU 
song tai  63 tinh, thãnh ph ca nuâc - duy trI vj trI là mt trong sé, các Ng.n hang TMCP 
cO mang hrài lan that Vit Nam. 

Vài lçii th n& bt v mng hrài phU dn t.n cp xà tai  các khu virc nông thôn, 
vüng sâu, vUng xa, LienVietPostBank cO th tip cn d6i tl.rçlng khách hang chua ducic 
các ngãn hang khác huâng tâi. Diu nay tao  ra li th riêng cho LPB: ('i) müc d5 cqnh 
tranh tgi các dja bàn nông thôn, vüng sâu yang xa thdp, ('ii,) ngun huy dng tit dan cw 
dn djnh v&i chi phi trên th&i gian gz'ti thtc tl thdp, và (iii) ccr h5i tang trzthng và phát 
trkn các san phdm cho vay vi mô. 

+ Mo hInh hoat dng: 

LienVietPostBank sâ hThi mt uu th ma không ngân hang nào CO duqc chInh là 
quyn khai thác cac san phAm, djch vii tai  h th6ng PhOng giao djch Buu din cüa VNPost 
tren Ca nuàc. 

Tng Cong ty Buu din Vit Nam và LienVietPostBank dà thöa thun hçxp tác trin 
khai các san phm, djch vi tren h thng 10.000 dim giao djch biju din tren cã nuàc 
vOl thyi han  hçp tác 50 nAm (Theo d an Tng cong ty Buu chinh Vit Nam gop von vào 
Ngãn hang Lien Vit d thrçic Thu tixOng ChInh phü dông phe duyt t?i  van bàn 
244/TTg-DMDN ngày 21/02/2011). Theo hcp dng hqp tác kinh doanh dà k, 
LienVietPostBank là di tác duy nhAt duçic quyn cung cp san phm, djch vi d huy 
dng v6n, cAp tin diing va duçic tru tiên cung 1rng các djch vii ngân hang tai  h thng 
PhOng giao djch Bi.ru din (gAn 1.000 PhOng giao djch Biru din duçic dt tai  các Bi.ru cic 
cüa VNPost, theo Thông ti.r s6 43/2015/TT-NHNN ngày 3 1/12/2015 cüa Ngân hang Nhà 
ntrOc Vit Nam quy djnh v th ch(rc và hoat dng cüa PhOng giao djch Bru din trirc 
thuc LienVietPostBank). Diu nay mang lai  cho LienVietPostBank CO lqi th và C(Y hOi 
cO mt tai  63 tinh, thãnh ph vOi d che phü 90% O cAp xà trên toàn quôc và tn diing c 
sO khách hang khng l cüa hn 400.000 khách hang cá nhãn. 

+ Xp hg tin dicing cUa Moody's: 
Tháng 03/202 1, LienVietPostBank dà duçic T chi'rc xp hg tin dimg Moody's 

(mOt trong ba hang xp hang tin nhim uy tin nhât the giOi) nâng mirc trin vng xêp 
hg tin gfii nOi  t va ngoi t dài han  tr "Tiêu crc" Len "On djnh". 

Tháng 09/2022, LienVietPostBank là mt trong 7 ngân hang dixçic Moody's nâng 
hang v rüi ro di tác b&ng nOi  t, ngoi t và dánh giá rüi ro d6i tác 



+ Giá trl thi.wng hiu: 
Näm 2021, LienVietPostBank vinh di,r là 1 trong 17 ngãn hang thuc Top 25 

thwing hiu tài chInh dn dAu Vit Nam vài giá trj thi.rcing hiu dat  62 triu USD do Tap 
chI Forbes Vit Nam cong b6 chra trên phi.wng pháp tInh toán ciia Forbers (M5) 

Tip tiic ghi dAu khi duçic vinh danh trong Top 100 thumig hiu manh  Vit Nam 
2020-2021 ciia Tap chI Kinh th Vit Nam sau khi dãp üng day dii các tiêu chI binh xét 
ciia ban t chrc v kt qua kinh doanh An ti.rng, t& d thng trlx&ng nhanh qua các näm, 
chAt hrçng san phAm djch vi, näng li,rc lAnh dao,  trách nhim xà hi cUa doanh nghip, 
cam k& bão v mOi tnr?ing. 

Näm 2022, LienVietPostBank vinh dir nhn 2 giái ththng quc th tr t chüc 
Global Banking and Finance Review (GBAF) và Global Business Outlook (GBO) ln 
krçit là "San phAm Ngan hang t& nhAt Vit Nam 2021 — TIn diing huu tn" (Best Product 
Vietnam 2021 — Retirement Credit) và "Ngãn hang Bàn lé Phat trin nhanh nhAt Vit 
Nam 2021" (Fastest Growing Retail Bank — Vietnam 2021). 

Cüng trong näm 2022, vài vic tang thc s hóa, dat  hiu qua vuçt trOi trong kinh 
doanh bàn lé ciing nn tang vüng yang, LienVietPostBank vinh di nhn giâi thuâng Asia 
Pacific Enterprise Award - APEA 2022 hang mvc  "Doanh nghip xuAt sc châu A" 

+ Quy mO, hiu qua tài chInh: 

Tai 30/06/2022, quy mô tài san ciia LienVietPostBank ding thu 13 trong t6ng s6 
27 ngân hang niêm yétldäng k giao djch trên san chiing khoán tai  Vit Nam, trong do 
dfrng thr 10 trong top các ngân hang tu nhân cO tng tài san lan nhAt, xp sau nhüng cái 
ten nhu MBBank, Sacombank, Techcombank, VPBank,...; 

T l thu nhp lài thun (NIM) dung thu 9 và t l du nçi cho vay khách hang/t6ng 
huy dng vn (LDR) ciia LienVietPostBank dfrng tht'r 3 trong s6 các ngân hang niêm 
ytJdang k giao djch. 

Tng tài san tai 30/06/2022 cüa các ngân hang niêm yt/dang ky giao djch 
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T5 I thu nhp lãi thun (NIM) và t 1 dir my cho vay khách hang/tng huy dng 
v6n (LDR) TTM dn 30/06/2022 cüa các ngân hang niêm yt/dAng k giao djch 
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Ngun. FiinPro 

- Ddnh giá nhu cu cüa thj trwô'ng a'au 1w vjn vào Ngân hang TMCP Buu din 

Lien Vil 

Vài dim tra tr nhUng thành cong và dAu An dt duçic trong nhng nàm qua và vi 
th trên thj trtrYng, Ngân hang TMCP Bi.ru din Lien Vit hCra hen nhiAn trin vng 
tip tilc phát trin trong thii gian tài, hin thrc hóa tAm nhmn trâ thành "Ngân hang ban 
lé hang dAu Vit Nam — Ngân hang cüa mçñ ngr?i". Hin tai,  VNPost dang sâ hUu 8,13% 

vn diu l ti LienVietPostBank, là t 1 lan d cO th d cCr nhân sr tham gia quán trj 

hoat dcng cüa Ngân hang. 

ChInh vi vy, vic VNPost chuy&i nhtrcing toàn b phAn v6n gop so hüu ti 

LienVietPostBank thrçic dánh giá s thu hut sr quan tam cüa các nhà dâu tu. 

4.4. Dir kthn giá trj thu dwzc  khi chuyãn nhwçrng v6n 

- s6 c phAn sO hru: 140.501.644 C6 phAn, tucmg rng 8,13% v6n diu 1 

LienVietPostBank 

- s6 c6 phAn chuyAn nhucmg: 140.501.644 c6 phAn, tuang dircing 100% v6n gOp 
cüa VNPost ti LienVietPostBank 

- Loi có phAn: C6 phAn ph6 thông 
• S - Mçnh giá: 10.000 dong/co phan 

- Giá trj c6 phAn theo mnh giá: 1.405.016.440.000 dông 

- Giá trj dr kin thu thrçic tInh theo giá khOi dim là 3.218.612.000.000 dng 
(140.501.644 c6 phiu x 22.908 d6ng/c6 phiu). 



5. Phirong thfrc chuyn nhtrng vn cüa Tng cong ty Biru din Vit Nam ti 
Ngân hang Thirong miii c phn Biru din Lien Vit 

5.1. Phwong thác chuyän nhwrng van: 
2 • 2 X .2 X • - Ten co phan chao ban: Co phan Ngan hang Thrning mti co phan Bru dien Lien 

Vit (LPB); 

- Loi c phn: C6 phân ph6 thong, tr do chuyn nhucing; 

- Mênh giá c ph.n: 10.000 dng/c phn; 

- S luqng c phAn chào ban: 140.50 1.644 c ph.n 

- Tng gia trj theo mênh giá: 1.405.016.440.000 dng (Met nghIn b6n tram linh 
näm t không trAm mu?ii sáu triu bn trAm bn mircri nghin dng) 

- Phiicrng thirc chào ban: Ban dAu giá cong khai thông thu?mg 

- Vic chuyn nhuçing von cüa VNPost tui LPB thirc hin theo trinh tir nhu sau: 
ban du giá cong khai; tnrng hcrp ban dAu giá cOng khai không thành cOng thi thirc hin 
chào ban canh  tranh; trithng hcip chào ban canh  tranh không thành cOng thi th?c hin theo 
phucing thirc thôa thuân. 

5.2. Gid khth dk4n chào ban: 22.908 dng/c6 phn. 

Vic sCr ding mt mirc gia khâi dim d thirc hin chuyn nhi.rcing vn theo các 
phixcing thCrc quy djnh tai  Nghj djnh s6 91/2015/ND-CP ngày 13/10/20 15 Cüa ChInh phü 
v dAu ftr v6n nhà ni.râc vào doanh nghip và quàn l, sCr dung vn, tài san t?i  doanh 
nghip dA ducic stra d& ti Nghj djnh s6 32/201 81ND-CP ngày 08/03/2018 và Nghj djnh 
s 140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 cüa ChInh phü phâi dam bão nguyen the thbi gian 
t6i da không qua 06 thang k tr th&i dim chüng thr thAm djnh giá có hiu lirc Mn ngay 
giao djch cu6i cUng (diii vri tnrOng hcip giao djch trên san giao djch chCrng khoán); hoc 
tInh dn ngày cOng b trüng giá chuyn nhuçing v6n (d6i vài phucing thiic dAu giá cOng 
khai, chào ban cnh tranh) hoc tInh dn ngày k hqp dng chuyn nhi.rçing vn (theo 

phi.rcing thirc thOa thun). 

5.4. TJ chfrc thrc hin ban dáu giá: 

T ChÜC thirc hin ban du gia c phân d chuyn nhisqng vn dAu tu cüa Tng 
cOng ty Buu din Vit Nam tai  NgAn hang thuung mai  c phn Biru din Lien Vit là S 

Giao djch Chrng khoán Ha Ni. 

5.5. DJi 1u9ng tham gia aãu gid: 

Các nhà du tu (t chirc, cá nhan) dü diu kiin  tham gia mua theo quy djnh cUa 
pháp luât và theo Quy ch ban du giá do Si giao djch chCrng khoàn Ha Ni ban hành. 

6. Dir kin thbi gian thrc hin và hoàn thành vic chuyn nhirçrng vn 

- Dtr kin thyi gian bt du thrc hin: Qu 1/2023 



- Dir kin thvi gian hoàn thành vic chuyn nhi.rcing v6n: Qu 11/2023 

- D kin 1 trInh thirc hin: 

TT Các bithc thyc hin Quy djnh 
Thbi gian 
(ngay lam 

vic) 
Thiyc hin 

Xây dirng phuong an chuyn 
nhtrçmgvôn 

T SHS 

2.  
Hi ding thành viên cüa 
VNPost phê duyt phucing an 
chuyn nhucing v6n 

T+3 VNPost 

3.  
Hoãn thin h so chuyn 
nhuçrng v6n và các ben k ban 
hành 

T+3 
SHS, VNPost, 

LPB 

4.  
Np h so ban du giá cho Sâ 
giao dlch  cht'rng khoán Ha 
Ni (HNX) 

T+3 SHS 

• 
B sung h so theo yêu CaU 
cüa HNX (nu có) 

T+6 SHS, VNPost 

6 • 
Th6ng nht lô trthh, Quy ch 
bándugiávàiHNX 

T+7 
'0st, 

HNX,SHS 

• 
Cong b6 thông tin v d b 
du giá theo quy djnh 

Trithc ngày td chik budi 
dclu giá t61 thku là 20 
ngày — tiet b diEm 3 
khoán 13 DiEu I — ND 
32/2018/ND-CF 

T+10 
SHS, VNPost, 

HNX 

8 

Tip nhn Don dang k tham 
gia mua cô phn, nhn tin dt 
ccc, phát Phiu tham dr du 
gia cho nhà du tu 

T6i thilu 05 ngày lam 
vic trzthc ngày id chtc 
ddu giá — DiEu 10 Quy 
chl mu 

T+10 - 
1+28 

Các di 1 

9. 
Tng hçp kt qua tham dir dcxt 
ban du giá và cong b6 kt 
qua dAng k tham dr 

Chain nhät 02 ngày lam 
vic trwác ngày dw kiln 
a chzc ddu giá — Khoán 
8 DiEu 5 Quy chl mu 

1+30 HNX 

. 
LU. 

Nhn Phiéu tham dr dçit ban 
dau gia cua các nhà dAu tu 

T+32 Các dai  l 

T chfrc bui ban dau gia co 
phan 
Lp biên ban xác djnh kt qua 
b dáu giá 

1+35 I-INX 

12 

T6ng hcip k& qua ban du giá, 
gCri thông báo kt qua cho 
NDT, cong b6 thông tin v két 
qua dçit ban du giá 

Trong thai gian tdi da 
02 ngày lam vic ki tis 
ngày lap biên bàn xác 
djnh kIt qua ddu giá — 

1+35 I-INX 



Các bu*c thtrc hin Quy dnh 

Khoán 1 Diêu 16 Quy 
I che mau 

TT 
Th?ri gian 
(ngãy Jam 

vic) 
Thirc hin 

  

13 
• 

.X A X Nh?n tien np mua co phan 
cüa nhâ du tr 

Khong qua 07 ngày Id 
tie ngày cong b kit qua 

• .' • 2 ban dau gzá Co phan - 
tilt c dilm 3 khoán 13 
Diu 1 — ND 
32/2018/ND-CP 

1+35 - 
T+42 

C ai ' Ca d 

14 • 
Trá lai tin dt cc cho nhà 
du tu không tring giá 

Trong vông 05 ngày lam 
vic kl tie ngày cOng b 
kIt qua dO'u giá — Diu 
20 Quy chê mJu 

T+35 - 
1+42 

Ca d 1' C ?i Y 

15.  
Tng hçrp kt qua dçt ban du 
giá c ph.n và báo cáo v dçit 
ban c1u giá cho VNPost 

1+43 SHS 

16.  
Chuyn tin thu thrçic tr dqt 
ban dAu giá cho VNPost (NEu 
co) 

Trong vông 05 ngày lam 
vic kl tie ngày hit hzn 
thanh toán tiJn mua c 
phdn — Diu 17 Quy thE 
máu 

1+49 HNX 

17.  

Thc hin thu tiic chuyn 
quyn sâ hthi qua VSD 
(Tru&ng hcip có NDT mua 
trâ thãnh c6 dông iOn thI phái 

. 
lam thu tiic xin chap thuan 
cüa NHNN truOc khi thc 
hin chuyn quyn sO hU'u 
qua VSD) 

Trong th&i hin 05 ngày 
lam vic sau khi nhà ddu 
tte hoàn thành n5p tin 
mua c phdn - tilt c 

• 
them 3 khoan 13 Dzeu I 
—ND32/2018/ND-CP 

1+49 SHS, VNPost 

18.  

Báo cáo Ngân hang nhà rniOc 
xin chip thun c dong iOn 
(neu co NDT mua trO thành 
c dông iOn), kt qua chuyn 
nht.rçing c phn cüa VNPost 

Trong thai han 07 ngày 
lam vic kl tie ngày kit 
thuc chuyen nhzeçrng — 
khoán 5 Diu 17 — 77' 
5 0/2018 

1+50 LPB 

19.  
Báo cáo B Tài chInh (Cue 
TCDN), B TT&TT két qua 
ctçct ban dAu giá 

Trong th&i hgn 15 ngày 
Id tie ngày hoàn thành 
chuyln nhiecing von - tie't 
c dim 3 khoán 13 Diêu 
1— ND 32/2018/ND-CP 

1+50 VNPost 

Th&i gian trên chi là die tInh, thai gian thec ti phy thu5c vào qua trmnh thy 1i5 và xét 
duyt ho So' cza các co' quan chzc náng và tInh hInh thiec ti thiec hin cza các ben có 
lien quan. 
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