
TỜ TRÌNH

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Trình Đại hội đồng cổ đông ngày 12/6/2020 thông qua)

Hội đồng Quản trị Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) kính trình Đại

hội đồng Cổ đông về trường hợp thay đổi nhân sự Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ

hiện hành (2018 – 2022) như sau:

Ngày 23/07/2018, cô ̉ đông lớn của ABBANK là Ngân hàng Malayan

Banking Berhad (Maybank) đã thông báo việc thay đổi người đại diện phần vốn

góp của Maybank tại ABBANK: cử ông Jason Lim Tsu Yang là Trưởng Ban

phát triển Chiến lược và kinh doanh của Tập đoàn Maybank thay thê ́ bà Lim

Siew Ming làm người đại diện 50% phần vốn góp của Maybank tại ABBANK

đồng thời ứng cử vào chức danh Thành viên HĐQT ABBANK.

Trong thời gian qua Hội đồng Quản trị ABBANK hoạt động với 6 thành

viên do hô ̀ sơ của ông Jason Lim Tsu Yang cần hoàn tất theo qui định (sô ́ lượng

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 mà Đại hội đồng Cổ đông đã thông

qua là 7 người). Nay hồ sơ ứng viên này đã được Ngân hàng Nhà Nước Việt

Nam phê duyệt, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội biểu quyết bầu ông Jason

Lim Tsu Yang vào chức danh Thành viên HĐQT từ nay đến hết nhiệm kỳ.

Tóm tắt lý lịch ứng viên:

 Họ và tên: Jason Lim Tsu Yang

 Sinh năm: 1983

 Quốc tịch: Malaysia

 Trình độ học vấn:

⁃ Cử nhân Toán kinh doanh và thống kê;

⁃ Trình độ A Cambridge;

⁃ Chứng chỉ Giáo dục Malaysia – tương đương trình độ O GCE.



2

 Kinh nghiệm công tác:

⁃ Hiện là Trưởng Ban phát triển Chiến lược và kinh doanh của Tập đoàn

Maybank;

⁃ Đã từng nắm giữ chức vụ Giám đốc Quản lý Chiến lược tại KPMG

Malaysia, Giám đốc Cố vấn dịch vụ tài chính tại Ernst & Young

Malaysia, Giám đốc Quan hệ với nhà đầu tư của Tập đoàn và Kế hoạch

tại Tập đoàn AmBank.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông chấp thuận.

Trân trọng.


