NGAN HANG TMCP PHAT TRIEN TP.HCM
HCMC DE VELOPMENTJ. S COMMERCIAL BANK

S&cj.Ik.../2020/CV-HDBank
V/v: Cong b6 giy phép thành 1p và hoot dng dA dtrqc
cAp d6i va thay d61 ni dung dang k doanh nghip
Announcement of the re-issued establishment and
operation license, and amendment of the business
registration

CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Dc Ip - Ti do - Hnh phüc
Independence — Freedom - Happiness
Tp. H6 ChI Minh, ngathTthang 02 nAm 2020
Ho Clii Minh City, Februaryd2020

CONG BO THÔNG TIN TRN CONG THÔNG TIN DIN flY
CUA UY BAN CHUNG KHOAN NBA N1T(1C VA SGDCK TP.HCM
DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTALS OF
THE STATE SECURITIES COMMISSIONAND HO HIMINH £ITYSTOK EXCHANGE
KInh gCri: - Uy ban Chu'ng khoán Nhà Nwóc
To:
State Securities Commission
- S& Giao djch Chfrng khoán TP.HCM
Ho Chi Mmli City Stock Exchange
: NGAN HANG TMCP PHAT TRIEN TP.HCM (HDBANK)
Ten t ch(rc
: Ho Chi Minh City Development Joint Stock Commercial Bank
Name of organization
MA chng khoán
: HDB
Securities code
: HDB
: 25 bis Nguyn Thj Minh Khai, P. BEn Nghó, Q. 1, Tp.HCM
Dja cM tri,i s chInh
:25 Bis Nguyen Thi Minh Khai, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC
Head office address
Din thoi
: (028)62915916
Telephone
: (028) 62 915 916
Ngithi dtrçc Uy quyEn cong b6 thông tin: TrAn Hoài Nam — Phó TEng Giám dEc
Authorized person to disclose information: Tran Hoai Nam — Deputy Chief Executive Officer
: (X) 24h
Loi thông tin cong bE
Type of disclosed information
: ( 24h
Ni dung cong bE thông tin:
C'ontents of disclosed information:
Thi,rc hin nghia vi báo cáo, cong bE thông tin cüa cong ty niOm yEt theo Thông ttr sE 155/2015/TT-BTC
ngày 06/10/20 15 cUa B Tài chInh, Ngan hang TMCP Phát triEn TP.HCM (HDBank) cong bE giAy phép
thành 1p va hoot dng dA dtrcic cAp dEi va thay d6i nOi dung dang k doanh nghip.
In compliance with the obligation of information disclosure applicable to listed companies stipulated in
Circular No. 155/2015 / TT-BTC dated 06/10/2015 of the Ministry of Finance, Ho Chi Minh City
Development Joint Stock Commercial Bank announces the re-issued the establishment and operation
license and amendment of the business registration.

Ngày 24/02/2020, HDBank nhn &rqc GiAy phép thành 1p và hot dung duqc Ngân hang Nhà ntràc
Vit Nam cAp dEi va GiAy xác nhn v vic thay d6i nOi dung dang k doanh nghip tr S KE hoach và
Dau tu TP.I4CM.
On 24th February, 2020, HDBank received the re-issued establishment and operation license from the
State Bank of Vietnam and the Certflcate of amendment of business registration from Department of
Planning and Investment of Ho Chi Mmli City.

Các van bàn néu trên dà dtrqc cong b trén trang thông tin din tcr cüa HDBank tai thr&ng dan:
The above documents have been posted on HDBank's website at:
Dir&ng dn ting Vit: https://www.hdbank.com.vn/vi/investor/thong-tin-nha-dau-tu/giay-phep-va-dieule
English Link: hups://www.hdbank.com.vn/en/investor/thong-tin-nha-dau-tu/giay-phep-va-dieu-le
HDBank cam k& các thông tin cOng b trên day là dung s1r tht và hoàn toàn chju trách nhim trixàc pháp
lut v ni dung các thông tin dã cong b&
HDBank corn,,, its that the information stated above is true and takes full responsibilities legally for the
contents of the information disclosed.
Nd 1111(111:
Recipients:
- LYy ban C'hfrng khodn N/ia niröc
- Stale Securities C'o,nn:issio,,
- Sã Giao djch chfrng khodn Tp.HC%1
- Ho C'!:! Mini: city Stock Exchange
- Lit:,: Vd,z 1/lie
Filed: BOD 's Secretary

NGAN HANG TMCP PHAT TRIEN TP.HCM
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GIAY PHEP
THANH 14P vA HOAT DQNG NGAN HANG THUONG M41 CO PHAN
THONG oOc NGAN HANG NHA NC V1T NAM
Can dr Lut Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam;
Can th Lut các t chtrc tIn dicing näm 2010 (dã duçic sira dôi, bô sung nàm
2017);
Can cir Nghj djnh s 16/201 7/ND-CP ngày 17/02/2017 cüa ChInh phü quy
djnh chi:rc nàng, nhim vi, quyn han và co cu t chüc ci:ia Ngân hang Nhà nuôc
Vit Nam;
Can cThôngti.r s ..40/201 L'TI'-NHNN ngày 15/12/2011 ccza Ngán hang
Nha nwc Viet tm quy dmh ye viêc cap Giây phep va to chuc, hoat dông cua
ngãn hang tIirong INi, chi nhánh ngãn hang nuóc ngoài, van phông di din cüa
to chCn tin dicing .róq ngoài, to ch(rc nithc ngoài khác có hot dng ngân hang t?i
Vit Nam (dä chrçic sCra dOi, bô sung);
Xét Dcm d nghj cp dôi GiAy phép hot dng và b sung ni dung ho?t
dng ti Van bàn sO 932/2019/C V-HDBank ngày 24/7/20 19 và hO sy tâj lieu kern
theo cUa Ngãn hang thi.rcrng miii cô phãn Phát trién thành phO Ho ChI Mirth;
Theo d nghj cUa Chánh Thanh tra, giáni sat ngân hang,
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QUYET D!NH
Diu 1. Cp dôi Giây phé hot dng so 000 19/NH-GP ngày 06/06/1992
cho Ngân hang thuung mi cO phân Phát triên thành phO Ho ChI Minh nhi.r sau:
1.Ten Ngãn hang:
- Ten day dU bang tiêng Vit: Ngân hang thucrng mai cô phân Phát triên
thành phO Ho ChI Minh.
- Ten day dü bang tiêng Anh: Ho Chi Minh City Development Joint Stock
Commercial Bank.
- Ten vit tt bang tiéng vit: Ngân hang Phát triên thãnh phô Ho Chi
Minh.
- Ten vit tAt: HDBank.
2. Dja clii tri si chInh: SO 25Bis Nguyn Thj Minh Khai, Phumg 13n
Nghé, Qun I, Thành phô HO ChI Minh.
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Diu 2. Vn diu l cüa Ngân hang thuon mai c ph.n Phát trin thành
ph Ho ChI Minh là 9.809.999.790.000 dông (bang ch: Chin nghin tam tram
linh chin t' chIn tram chin muoi chin triu bay tram chin mucii nghIn dông).
Diu 3. Th&i han hoat dông cüa Ngãn hang thucrng mai Co phn Phát trin
thành phô Ho Chi Minh là 99 näm ké tir ngày 06/06/1992.
Dicu 4. Nçn dung hoat dçng:
Ngân hang thuang mai c ph&n Phát triên thành ph Ho ChI Mirth di.rçic
thirc hin các hoat dng cüa loai hInh ngân hang thi.rng mai theo quy djnh cüa
phap 1ut và cüa Ngãn hang Nba ni.râc Viêt Nam, gôm các hoat d'ng sau dày:
1) Nhtn tin gCri không k' han, tin gri có k3t han, tin gui tiêt kim Va các
loai tiên g&i khác.
2) Cap tin ding dithi các hInh thirc sau day:
a) Cho vay;
b) Chiêt kh.u, tái chit khu cong ci chuyn nhiscmg và giây tY có giá
khác;
c) Bào lãnh ngân hang;
d) Phát hành the tin diing;
d) Bao thanh toán trong nuc.
3) M& tài khoàn thanh toán cho khách hang.
4) Cung Crng djch vii thanh toán trong nithc:
a) Cung 1rng phisong tin thanh toán
b) Thuc hin dich vi thanh toán séc, lnh chi, üy nhiêm chi, nhô thu, üy
nhim thu, this tin diing, the ngân hang, djch v thu h và chi ho.
5) M& tài khoán:
a) Ma tài khoàn t1i Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam;
b) Mo tâi khoãn tai to churc tin diing, chi nhánh ngân hang nuOc ngoài
khác.
6) T chirc thanh toán ni b, tham gia h thông thanh toán lien ngân hang
quôc gia.
7) Djch vi quân 1 tiên mt, tu van ngân hang, tài chInh; các djch vi quàn
l, bâo quán tài san, cho thuê tü, két an toàn.
8) Tu vn tài chInh doanh nghip, tis vn mua, ban, hqp nhât, sap nhp
doanh nghiep và tu van dâu tu.
9) Tham gia diu thu, mua, ban tin phiêu Kho bac, cong ci chuyn
nlnrçmg, trái phiêu ChInh phU, tin phiêu Ngân hang Nhà nuOc và các giây th có
giá khãc trën thj tmOng tiCn t.
10) Mua, ban trái phiu Chinh phU, trái phiu doanh nghip.
11) Djch vii mOi giOl tin t.
12) Phát hành ching chi tin gCri, kS' phiu, tin phiu, trái phiu dê buy
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dng von theo quy djnh cCia Lut các tO chi'rc tin ding nãm 2010 (dA duqc süa
dOi, bO sung), Lust Chirng khoan, quy dinh cüa Chinh phü và htróng dn cüa
Ngân hang Nhà nuäc Vit Nam.
13) Vay vn cüa Ngân hang Nba nuâc duói hInh thirc tái cp vn theo
quy djnh cüa Luât Ngan hang Nhà nuYc Vit Nani và hu&ng dn cüa Ngân
hang Nba nizóc Vit Nam.
14) Vay, cho vay, giri, nhn giri vn cCa t chi.rc tin dung, chi nhánh
ngân hang ni.ràc ngoài, to chüc tài chInh trong ntróc và ni.r&c ngoài theo quy
djnh cüa pháp 1ut và huâng dan cOa Ngãn hang Nba rnràc Vit Nam.
15) Gop vn, rnua c phn theo quy djnh cüa pháp 1ut và hu&ng dn
cüa Ngân hang Nhà nuàc Vit Nam.
16)Uy thác, nh.n üy thác, dai 1 trong linh vrc lien quan den hot dng
ngân hang, kinh doanh bão hiêm, quân 1 tài san theo quy djnh cüa pháp 1ut
và htr&ng dan cüa Ngân hang Nhà ntr&c Vit Nam.
17) Kinh doanh, cung img dich vi ngoti hi trén thj truimg trong nuâc
vâ trên thj tnrông quôc te trong phm vi do Ngân hang Nhà ni.xc Vi@ Nam
quy dinh.
18) Kinh doanh, cung rng san phAm phái sinh lãi suât.
19) Luu k chüng khoán.
20) Kinh doanh mua, ban yang ming.
21) VI din tir.
22) Cung rng san phm phái sinh giá cã hang hóa.
23) Du tu hcip dông ttrng lai trái phiu ChInh phü.
24) Mua nçi.
Diu 5. Trong qua trInh hot dng, Ngân hang thi.rang mai c phn Phát
trin thành ph Ho ChI Minh phài tuân thu pháp 1ut Vit Nam.
Diu 6. Giây phép nay có hiu lirc kê tr ngày k và thay the GiAy phép
ho?t dng so 000 19/NH-GP ngáy 06/06/1992 do Ngân hang Nba nuóc cap cho
Ngãn hang thuing mii c phân Phát triên Nba thành pliO Ho ChI Minh; Quyêt
djnh s 102/QD-NH5 ngày 06/06/1992 ye vic cap Giâ' phép hot dng cho
Ngân hang thuang mi Co phân Phát triCn Nhà thãnh phO Ho ChI Minh; Quyt
djnh s 90/QD-NHNN ngày 19/1/2010 ye vic chap thu.nvic süa dOi, bO
sung Giy phép hot dng cuaNgan hang thucmg rnui cô phân Phát triên Nhã
thành ph H ChI Minh; Quyêt djnh so 740/QD-NHNN ngày 07/04/2011 ye
vic thay dOi dja diem dt tn1 sâ chInh cCia Ngân hang thi.rang mi cO phân
Phát triên Nba thành phO Ho ChI Minh; Quyêt djnh sO 2096/QD-NHNN ngày
19/9/2011 v vic chap thu.n scra dôi ten gi "Ngân hang thuong mai co phân
Phát triên thânh ,phô Ho ChI Minh"; Quyet djnh so 27051QD-NHNN ngày
12111/2010, Quyêt djnh sO 2745/QD-NHNN ngày 21/1112013, Quyêt djnh sO
3101/QD-NHNN ngãy 31/12/2013, Quyét djnh so 1562/QD-NHNN ngày
718/2015, Quyt djnh s 15441QD-NHNN ngày 718/2013, Quyêt djnh sO
2499/QD-NHNN ngãy 1/12/2015, QuyCt dlnh sO 463/QD-NHNN ngày
30/3/2016, Quy& dinh sO 1987/QD-NHNN ngày 22/9/2017,

Quyt djnh s 22721QD-NHNN ngày 30/10/2017, Quyt djnh s 2669/QD-NHNN
ngày 22/12/2017, Quyt dinh s 1530/QD-NHNN ngày 27/7/2018, Quyêt dnh sO
2017/QD-NHNN ngày 16/10/2018, Quyêt djnh sO 744/QD-NHNN ngày 10/4/2019 ye
vic bO sung ni dung hoat dng vào Giy phép hoat dng cüa Ngân hang thi.wng mi
CO ph.n Phát trin H ChI Mirth.
Giây phép kinh doanh mua, bàn yang ming s 275/GP-NI-INN ngày 28/1212012 cüa
Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam cp cho Ngân hang thrnmg mi cô phân Phát trin
thành phô HO ChI Minh tiêp tic có hiu hrc thi hành.
Diu 7. Giy phép cp di cho Ngan hang thtrng mi cô phân Phát triên thãnh
phô Ho ChI Minh &rcic lap thành näm (05) bàn chinh: mt (01) bàn cap cho Ngân
hang thwxng mi Co phân Phát triên thành phô Ho ChI Minh; mt (01) bàn dê dàng k
kinh doanh; ba (03) bàn hru tai Ngân hang Nhà nwic Vit Nam (met bàn km ti Van
phông Ngàn hang Nba nuóc Viêt Nam, môt bàn km tai Ngân hang Nhà nuâc Chi
nhánh Thành phO Ho ChI Mirth, môt bàn km ti ho so cap dôi Giây phép hot dng
Ngân hang thucrng mai cô phân Phát triên thành phô Ho ChI Minh)IY
KT.THONG DOC
PHO THONG DOC

N1i nl:ân:
- Nhu Dieu 7;
- Ban Lãnh dao NHNN (dé b/c);
- UBND TP H Chi Minh;
- B Cong an;
(d p/h);
- B K ho?ch và dAu tu-,
- Liru: VP, TFGSNH (3 bân)...
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sO KE HOiCH VA DAU TU

CQNG HOA XA HQI CHO NGHTA VIET NAM

THANH PHO HO CHi MTh4H

Dc 1p — Tr do — Hnh phüc

PHONG DANG K\' KINII DOANH

TP.Hô hI Minh, ngày 24 tháng 02 nãrn 2020

Se,:

Z151272120

GIAY XAC NH3N
V vic thay di ni dung ding k doanh nghip
Phông Dàng k' kinh doanh: Thânh phó Ho Chi Minh
Da chi trii sâ: 32, Lé Thánh Ton, Phu&ng Ben Nghé, Qucn 1, Thdnh phO HO C'hI
Minh, Vit Nam
Diên thoai: 028.38.293.179
Fax:
Email:
Website:
Xác nhan:
Ten doanh nghip: NGAN HANG THTJONG MI CO PHAN PHAT TRIEN
THAN}I PHO HO CHI MINH
Ma sO doanh nghip/Mã s thu& 0300608092
Dã thông báo thay di ni dung dàng k doanh nghip dn Phông Bang k kinh
doanh.
Thông tin cüa doanh nghip dâ duc cap nhat vào H thong thông tin quôc gia v
dãng k9 doanh nghip nh'ir sau:

STT

Ten ngành
Ma ngành
641 9(ChInh)
FIoit dng trung gian tiCn t khác
Chi tiêt
Nhn tiên gui không kS' htn, tiCn glri có k' han, tiCn gCri tiêt
kim và các 1oi tién gui khác.
Cap tIn dung dixâi các hInh thüc sau day: Cho vay; Chiêt khâu,
tái chiêt khãu Cong CV chuyên nhi.rcing và giây t có giá khác;
Báo lãnh ngân hang; Phát hành the tin dung; Bao thanh toán.
Mr tãi khoán thanh toán cho khách hang.
Cung irng dch vi thanh toán trong ntrâc: Cung üng phuong
tin thanh toán;Thiic hin djch vi1 thanh toán séc, 1tnh chi, Uy
nhirn chi, nhi thu, Uy nhim thu, thtr tin diing, the ngân hang,
djch vi thu ho và chi h.
Ma tài khoàn: Mo tài khoân t?i Ngân hang Nhà nuOc Vit
Nam; MO tài khoãn tai to chirc tin dvng, chi nhánh ngân hang
nuOc ngoài khác.
To chirc thanh toán ni b, tham gia h thông thanh toán lien
ngân hang quOc gia.
Djch vv quán l' tiên int, ti.r van ngân hang, tài chInh; các dch
vi1 quãn 1', bào quan tài san, cho thuC tü, két an toàn.
Tharn gia dâu thâu, mua, ban tin phiêu Kho bc, cOng ci
chuyên nhuvng, trái phiéu ChInh phü, tin phiêu Ngânhàng
Nhà nuOc và các iây tO Co giá khác trén thj truOng tiên t.
Mua, ban trái phiéu Chinh phü, trái phiêu doanh nghip.
Dich vi mOi giOi tiên t.
Phát hành chung chi tiCn gri, k' phiêu, tin phiêu, trái phiêu dê
huy dng vOn
Vay von cüa Ngan hang Nhâ rnxOc duOi hInh thurc tái cap vOn
theo quy djnh cüa Lut Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam và
huOng dan cia Ngân hang Nhà nixOc Vit Narn.
Vay, cho vay, gui, nhn giri von cüa tO chüc tin ding, chi
nhánh ngân hang nithc ngoâi, to chuc tài chInh trong nuOc và
nuOc ngoài theo quy dnh cüa pháp lut và hi.r&ng dan ca
Ngân hang Nba rnrOc Vit Nam.
Gop vOn, mua cô phân theo quy djnh cüa pháp 1ut và htrOng
dan ci:ia Ngân hang Nhà nithc Vit Narn.
Uy thác, nhn üy thác, di 1' trong linh vlrc lien quan den hoat
dng ngân hang, kinh doanh bão hiêm, quán l tài san theo quy
djnh cia pháp 1ut và huOng dan cüa Ngân hang Nhà rnrOc
Viêt Nam.
Luuk'chimgkhoán.
Kinh doanh mua, ban yang miêng.
Mua ng.

STT

Ten ngành
2 Hot dng djch vi tài chInh khác chua thrçyc phãn vào dâu (tth
bão hiêrn Va báo hiCm xã hôi)
Chi tiët: 1(inh doanh, cung rng djch vi ngoi hôi trén th
tru1ng trong rnrôc và trén thj tru&ng quôc tC trong pharn vi do
Ngãn hang Nhà nrnc Vit Narn quy djnh.
Kinh doanh, cung üng san phâm phái sinh lãi suãt.
VI diên 11r.
Cung üng san phâm phái sinh giá cá hang hóa.
Dau tu hgp dông tlxing lai trái phiëu ChInh ph.
3 Hot dng h trq djch vi tài chInh chua dtrc phân vào dâu
Chi tiêt: Tr van tài chmnh doanh nghip, tu van rnua, ban, hçp
nhãt, sap nhp doanh nghip và tu van dâu tu.
4 Doanh nghip phái thirc hin dung các quy dnh cüa pháp 1ut
ye dat dai, xay dung, phông cháy cha cháy, bào v môi
tnr&ng, các quy djnh khác cüa pháp 1ut hin hành vã các diêu
kin kinh doanh dôi vài ngânh nghê kinh doanh có diu kiên.

Ma ngành
6499

6619

Ngành, nghê
chua khâp
ma vói H
thông ngành
kinh tê Vit
Nam

Noi ,thân:
-NGAN HANG THUONG MAt CO
PHAN PHAT TRIEN THANH PHO HO
CHf MINH. Dja chi:Sô 25Bis (Mit phAn
din tich sr diing tang ham I (B 1) và cáo
tang 12,3,4,1I,12,12A), Nguyen Thi
Minh Khai, Phz&ng Ben Nghé, Qun I,
Thânh phô Ho ChI Minh, Vit Nam
- Luu: Nguyn Chi Cong
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