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V vic chap thun Phro'ng an phát hanh trai phieu ra uiug chüng nAm 2020 

cüa Ngân hang thtro'ng mi c phn Bu'u din Lien Vit 

THÔNG DOC NGAN HANG NHA NIXOC 

Can thLutNgdn hàngNhà nwâc ngày 16 tháng 6 nám 2010, 

Can th Ludt C'ác td chzc tIn dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010 và Luat  tha 
dói, ho sung mt so ã'iêu cza Lu,t Các to chtc tIn dyng ngày 20 thang 11 nám 
2017; 

Can ci-Lut Chág khoán ngày 29 tháng 6 nám 2006 và Luçt tha di, b 
sung m5t sO diêu cia Lut C'hing khoán ngày 24 tháng 11 nám 2010, 

Can ci Nghj djnh sO' 58/2012/ND-CF ngày 20 tháng 7 nám 2012 cza C'hInh 
phz quy djnh chi tiêt và hztong dan thi hanh mc5t sO dieu cia Luct Ghziig khoán 
và Lugt szra dOi, bô sung m3t so diêu cza Lut hzng khoán; Nghj djnh s 
60/2015/ND-CP ngày 26 tháng 6 nám 2015 cza ChInh phz tha dii, ha sung 
m5t sO diêu cza Nghj djnh sO 58/2012/ND-C'P; 

Can thNghj djnh 5 16/2017/ND-CF ngây 17 tháng 2 nám 2017 cza ChInh 
phi quy djnh ch&c náng, nhim vy, quyên hqn và cc cOu tO chzk cza NgOn 
hang N/ia nzthc Vit Nam, 

Can cz Thông tw s 34/2013/77'-NRNN ngày 31 tháng 12 nám 2013 cza 
Thông dôc Ngán hang Nhà nzthc Viçt Nam quy djnh ye phát hành kj> phiexu,  tin 
phie'u, chzng chi tien gii, trái phiêu trong nzthc cza tO chzrc tin dyng, chi 
nhánh ngdn hang ntthc ngoài; Thông tu- sO 33/2019/TI'-NHNN ngày 31 tháng 
12 nám 2019 cza Thông dôc Ngán hang Nhà nzthc Vit Nam sza d02i, ha sung 
m5t s dieu cz2 Thông tu- sO 34/2013/TT-NHNN; 

Theo d nghj cta Vy trw&ng Vy ChInh sách tien té. 

QUYET DIN}I: 

Diu 1. Chp thun Phucmg an phát hãnh trái phiu ra cong cháng näm 
2020 dInh kern V bàn dê nghj chap thun phuang an phát hãnh trái phiêu ra 
cong chng côa Ngân. hang thircing mai  cè phãn Buu din Lien Viêt ngày 
25/6/2020 vâi các ni dung thu sau: 

1. Tong mnh giá phát hành ti da là 3.000 t dng.(Ba nghIn t ding). 

2. Ten gci trái phiu, k' han, hInh thüc phát hành, dja di&m phát hành, 
phucmg thüc phát hãnh thrc hin theo Phucmg an phát hành trái phieu ra cong 
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chiing nm 2020 ngày 18/6/2020 dInh kern Vn ban d ngh ch.p thun Phi.rcng 
an phát hânh trái phieu ra cong chng näm 2020 ngày 25/6/2020 cüa Ngãn 
hang thuong rni Co phân Buu din Lien Vit. 

3. LAi suát trái phik do Ngân hang thuong mai  c phn Buu din Lien 
Vit quyêt djnh phü hcrp vói quy djnh hin hành v& Iãi suât cüa Ngân hang Nhà 
nuóc Vit Nam trong trng thôi k5 và phái tuân thu quy djnh t?i  Lut Chüng 
khoán, các vn ban huóng dan Lut Chirng khoán. 

4. DOi ti.rqng mua trái phieu là các t chüc, cá nhâri Viêt Nam và t churc, Ca 
nhân nuóc ngoai. Bi tuçmg mua trái phiêu do Ngãn hang thucing m.i c phn 
Bixu din Lien Vit phát hành l.n dâu trên th trixng so cap không bao gôm các 
t chirc tin dmg, chi nhánh ngân hang rnthc ngoài, cong ty con cüa to chüc tIn 
diing. 

Diu 2. Ngãn hang thuong mai  c phn Biru din Lien Vit phát hành 
trái phiu ra cong chñng phài tuân thu quy djnh cüa pháp 1ut ye ching khoán 
và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi harih k tL'r ngày k. 

Diu 4. Chánh V phông Ngân hang Nhà nuàc; Chánh Thanh tra, giám 
át ngãn hang; Vii trtthng Vii Chinh sách tiên t; Giám dc Ngan hang Nhà 

nuâc chi nhánh tinh, thành phO trrc thuc trung uclng; Chti tjch Hi dông Quàn 
trj và Tng Giám dc Ngãn hang thuong mi cô phn Bun din Lien Vit chiu 
trách nhim thi hành Quyêt dnh này./.,9j-. 
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