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TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2009
V/v báo cáo tình hình chuẩn bị niêm yết trong năm 2008 và kế hoạch 2009

Tại ĐHCĐ lần đầu, ĐHCĐ đã quyết nghị thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu tại
SGDCK T.p HCM trong năm 2008 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết
có liên quan. Thực hiện Nghị quyết của ĐHCĐ, sau khi hoàn tất thủ tục pháp lý về chuyển
đổi hoạt động theo mô hình NHTM cổ phần (02/06/08), HĐQT VCB đã thành lập Tổ triển
khai để xúc tiến các thủ tục cần thiết cho việc đăng ký niêm yết và đầu tháng 10/2008 đã
hoàn tất hồ sơ trình NHNN và được chấp thuận.
Trên quan điểm lợi ích cổ đông, HĐQT vẫn mong muốn sẽ hoàn tất việc lựa chọn đối tác
chiến lược trước khi niêm yết. Chính vì vậy, song song với việc tiến hành các thủ tục đăng
ký niêm yết, VCB đã tích cực xúc tiến đàm phán lựa chọn ĐTCL. Tuy nhiên, do tình hình
khó khăn của năm 2008, đặc biệt là từ tháng 9/2008 khi cuộc khủng hoảng tài chính và suy
thoái kinh tế từ Mỹ đã lan rộng ra quy mô toàn cầu với mức độ ngày càng trầm trọng.
Hàng loạt các Ngân hàng đầu tư, NHTM đã bị phá sản, hoặc bị thôn tính, sáp nhập, … Các
tập đoàn kinh tế khác cũng sa sút và phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.
Cuối năm 2008, khi thấy khả năng lựa chọn được ĐTCL trong 2008 là không khả thi, để
đảm bảo thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về niêm yết, VCB đã nộp hồ sơ đăng ký niêm yết
cho SGDCK T.p HCM. Sau khi bổ sung hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của SGDCK, ngày
01/04/09, cổ phiếu VCB đã được chấp thuận niêm yết về nguyên tắc.

Như vậy, HĐQT đã cố gắng nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được ĐHCĐ giao về niêm yết cổ
phiếu tại SGDCK T.p HCM. Tuy nhiên, việc niêm yết chưa được hoàn tất trong năm 2008.
Vì vậy, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông xem xét tiếp tục ủy quyền cho HĐQT hoàn
tất các thủ tục và công việc cần thiết có liên quan để niêm yết cổ phiếu VCB trong
năm 2009.
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