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TỜ TRÌNH 
Về việc tăng vốn điều lệ năm 2018 

Kính thưa Đại hội, 

Trong năm 2017, vì nhiều lý do khách quan nên chưa thể thực hiện nội dung của Nghị 
quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2017 về việc tăng vốn điều lệ từ nguồn trả cổ tức 
năm 2015 và phát hành cổ phiếu mới. Do vậy, tại Đại hội lần này, HĐQT kính trình Đại 
hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc hủy phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 
2015, đồng thời sẽ lập phương án tăng vốn điều lệ mới theo đúng các quy định trình lại 
cho NHNN xem xét, phê duyệt. 

Trong năm 2018, Ngân hàng Nam Á sẽ tập trung phát huy nội lực và huy động thêm 
nguồn lực bên ngoài để nâng cao năng lực tài chính, đáp ứng đầy đủ tỷ lệ đảm bảo an toàn 
theo quy định, hướng tới mục tiêu đảm bảo mức vốn tự có theo chuẩn mực vốn Basel II, 
đồng thời, thực hiện theo lộ trình của Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu đến năm 
2020. 

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương tăng vốn 
điều lệ lên 5.000 tỷ đồng(đính kèm phương án), cụ thể: 

- Tăng vốn điều lệ thêm 332.328.250.000đồng (Ba trăm ba mươi hai tỷ, ba trăm hai 
mươi tám triệu, hai trăm năm mươi ngàn đồng)thông qua việc phát hành cổ phiếu 
phổ thông, tương ứng 33.232.825 cổ phần để trả cổ tức.   

- Tăng vốn điều lệ thêm 1.646.505.790.000 đồng(Một ngàn sáu trăm bốn mươi sáu 
tỷ, năm trăm lẻnăm triệu, bảy trăm chín mươi ngàn đồng) thông qua việc phát hành 
cổ phiếuphổ thông mới, tương ứng164.650.579cổ phần. 

Hội đồng quản trị kính trìnhĐại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trịthực 
hiện theo phương án tăng vốn điều lệ đính kèmvàbáo cáo kết quả trongĐại hội đồng cổ 
đông lầnkế tiếp. 

Trân trọng kính trình. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:  
- Cổ đông NHNA; 
- HĐQT, BKS; 
- Tổng Giám đốc; 
- Lưu: VP. HĐQT. 
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