
 

Văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

  

 

 

Số: 94/2020/TTQT-NHNA                           TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2020 
 

TỜ TRÌNH 

VỀ PHƯƠNG ÁN GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN VÀ  

ĐẦU TƯ MUA BÁN TÀI SẢN, XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT,  

TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT NĂM 2020 

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

Kính thưa Đại hội,  

Để linh hoạt và chủ động trong công tác quản trị, điều hành hoạt động ngân hàng, nắm bắt kịp 

thời các cơ hội đầu tư theo diễn biến của thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư, mua, 

bán tài sản, xây dựng cơ sở vật chất và trang thiết bị kỹ thuật phục vụ hoạt động kinh doanh.  

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 giao và ủy quyền cho 

Hội đồng Quản trị xem xét quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài 

sản của ngân hàng như sau: 

- Các phương án góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp, tổ chức tín dụng khác có giá trị 

từ 20% trở lên so với vốn điều lệ của Ngân hàng Nam Á ghi trong báo cáo tài chính đã 

được kiểm toán gần nhất. 

- Việc đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng Nam Á có giá trị từ 20% trở lên so với vốn 

điều lệ của Ngân hàng Nam Á ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất và 

trên cơ sở đảm bảo giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và 

quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.  

Kết quả thực hiện các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, mua, bán tài sản của Ngân hàng 

Nam Á sẽ được Hội đồng Quản trị báo cáo trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp 

theo.  

Trân trọng kính trình./. 
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