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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

 

Số: 282/2020/TTQT-NHNA              TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2020 

TỜ TRÌNH 
VỀ VIỆC GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 

- Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2010; 

- Căn cứ Luật số 17/2017/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2017 sửa đổi bổ sung một số 

Điều của Luật các tổ chức tín dụng 2010; 

- Căn cứ Điều lệ Ngân hàng TMCP Nam Á đã được sửa đổi, bổ sung và được Đại hội đồng cổ đông 

thông qua ngày 23/03/2019; 

- Căn cứ Công văn số 253/NHNN-TTGSNH ngày 13/01/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 

việc tổ chức, sắp xếp lại các Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản của ngân hàng thương mại 

(sau đây gọi tắt là Công văn số 253/NHNN-TTGSNH), 

Kính thưa Đại hội, 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội 

dung sau: 

I. Điều chỉnh loại hình tổ chức Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản – 

Ngân hàng TMCP Nam Á. 

Hiện nay Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản – Ngân hàng TMCP Nam Á 

(“Công ty AMC”) đang hoạt động dưới hình thức công ty con của Ngân hàng TMCP Nam Á 

(“Ngân hàng Nam Á”). Theo đó, ngoài hoạt động trong lĩnh vực quản lý nợ và khai thác tài sản 

thì Công ty AMC còn hoạt động các ngành nghề khác như: kinh doanh dịch vụ mua bán nợ; tư 

vấn, môi giới, đấu giá bất động sản; dịch vụ hỗ trợ tổng hợp; hoạt động của trụ sở văn phòng;… 

Tuy nhiên, theo hướng dẫn của Công văn số 253/NHNN-TTGSNH, trường hợp Công ty AMC 

hoạt động như một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ mua bán nợ (trong đó có thực hiện đăng ký 

ngành nghề kinh doanh khác ngoài ngành nghề kinh doanh dịch vụ mua bán nợ) thì phải thực 

hiện giảm mức vốn góp, mua cổ phần hiện tại để sắp xếp Công ty AMC thành doanh nghiệp góp 

vốn, mua cổ phần, không phải là công ty con, công ty liên kết của Ngân hàng Nam Á. 

Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua 

các nội dung sau: 

1. Giao Hội đồng quản trị Ngân hàng Nam Á lựa chọn và quyết định hình thức tổ chức của 

Công ty AMC theo đúng quy định hiện hành của pháp luật. Trong đó, giảm mức vốn góp 

của Ngân hàng Nam Á tại Công ty AMC từ 100% vốn điều lệ xuống còn tối đa 11% vốn 

điều lệ, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận (nếu có). 
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2. Giao Hội đồng quản trị ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các thủ tục theo quy 

định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông 

thường niên lần tiếp theo. 

II. Góp vốn, mua cổ phần của Công ty tài chính. 

Nằm trong chiến lược phát triển của Ngân hàng Nam Á, với mục tiêu trở thành ngân hàng 

bán lẻ hiện đại, đa năng và hiệu quả, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem 

xét và thông qua các nội dung sau: 

1. Chấp thuận chủ trương việc Ngân hàng Nam Á góp vốn, mua cổ phần của Công ty tài chính 

với vốn điều lệ và tỷ lệ góp vốn do Hội đồng quản trị quyết định phù hợp theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

2. Giao Hội đồng quản trị ký kết các văn bản liên quan để thực hiện các thủ tục góp vốn, 

mua cổ phần của Công ty tài chính theo quy định pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả 

thực hiện trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên lần tiếp theo . 

Trân trọng kính trình./. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận: 

- Cổ đông Ngân hàng Nam Á; 

- HĐQT, BKS; 

- Lưu: VPHĐQT. 
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