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TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

VINGROUP JOINT STOCK COMPANY 

_______________ 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom – Happiness 

_______________ 

                      Hà Nội, ngày  19 tháng 03 năm 2021 

Hanoi,   19 March 2021 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

BALLOT FOR SOLICITATION OF SHAREHOLDERS’ WRITTEN OPINION 
 

Kính gửi: Quý cổ đông/Shareholder:  

Địa chỉ/Address:   

Mã số cổ đông/Shareholder code:  

Điện thoại/Tel:  

Quốc tịch/Nationality:  

Số Giấy tờ pháp lý/ID or business registration number: 

 

Số lượng Cổ phần sở 

hữu/Number of shares owns 

: 

Số lượng phiếu biểu quyết/ 

Number of voting rights  

: 

  

I.   THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ENTERPRISE INFORMATION 

Tên Công ty: TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

Name of Company: VINGROUP JOINT STOCK COMPANY 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, 

Quận Long Biên, Hà Nội. 

Head Office address: No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes Riverside Eco-Urban Area, Viet Hung Ward, 

Long Bien District, Hanoi 

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0101245486 do Sở KH &ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002. 

Enterprise Registration Certificate No.: 0101245486 issued by the Business Registration Office of the Hanoi 

Authority for Planning and Investment for the first time on 03 May 2002. 

 
 

II.  MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE OF SEEKING SHAREHOLDERS’ WRITTEN OPINIONS: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn Vingroup”) tổ chức 

việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. 

The Chairman of Vingroup’s Board of Directors (“BOD”) would like to obtain the shareholders’ opinion in 

the form of written ballots to approve matters within the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders. 
 

Các tài liệu giải trình cho các vấn đề lấy ý kiến và các Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 

được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Vingroup, Quý cổ đông có thể tải về theo đường link: 

http://www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông. 

Supporting documents and the draft of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) 

regarding the solicitation of the shareholder’s opinion are disclosed on Vingroup's website at 

http://www.vingroup.net/en, under Investor Relations. 

 

III. CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT/ THE MATTERS TO BE APPROVED: 

1.   Thông qua việc miễn nhiệm Ông Đinh Ngọc Lân khỏi chức vụ thành viên Ban Kiểm soát theo nội dung 

Tờ trình của BKS và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến. 

http://www.vingroup.net/
http://www.vingroup.net/
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Approve the dismissal of Mr. Dinh Ngoc Lan from his position as a member of the Supervisory Board in 

accordance with the Proposal of the Supervisory Board and the draft Resolution of the General Meeting 

of Shareholders attached with the ballot. 

Biểu quyết/Voting:   

 Tán thành/Approve  Không tán thành/Disapprove   Không có ý kiến/Abstain 
 

2.  Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022. 

Approve the Election policy to elect additional member of the Supervisory Board for the term 2017 - 2022. 

  Biểu quyết/Voting:   

   Tán thành/Approve  Không tán thành/Disapprove   Không có ý kiến/Abstain 
 

3.   Thông qua phương án phát hành và niêm yết Trái phiếu ra thị trường quốc tế (“Phương Án Phát 

Hành”) theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến. 

  Approve the issuance and listing plan of international Bonds (“Issuance Plan”) in accordance with the 

enclosed Proposal of the BOD and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.  

Biểu quyết/Voting:   

 Tán thành/Approve  Không tán thành/Disapprove   Không có ý kiến/Abstain 
 

4.  Thông qua việc niêm yết Trái phiếu quốc tế tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore theo nội dung 

Tờ trình HĐQT và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến. 

 Approve the listing of international Bonds in Singapore Stock Exchange  in accordance with the enclosed 

Proposal of the BOD and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders. 

Biểu quyết/Voting:   

 Tán thành/Approve  Không tán thành/Disapprove   Không có ý kiến/Abstain 
 

5. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương Án Phát Hành theo nội dung Tờ trình HĐQT và Dự thảo 

Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm phiếu lấy ý kiến 

Approve the implementation of the Issuance Plan in accordance with the enclosed Proposal of the BOD 

and the draft Resolution of the General Meeting of Shareholders, attached with the ballot. 

Biểu quyết/Voting:   

Tán thành/Approve  Không tán thành/Disapprove   Không có ý kiến/Abstain 

 

Lưu ý về cách thức biểu quyết/Please note the following voting method 

- Đánh dấu (x) hoặc () vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại 

các vấn đề lấy ý kiến; 

 

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần 

lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (ii) không có chữ ký của cổ đông/đại diện hợp 

pháp của cổ đông (iii) phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, 

thêm ký hiệu;  

Voting becomes invalid in one of the following cases: (i) if two or more boxes for one matter are checked; 

(ii) the ballot is returned without signature (in the case of individual shareholder) or without signature of a 

legal representative and seal (in the case of an institutional shareholder); (iii) the envelope containing the 

ballot has been opened before the ballot counting starts; (iv) the ballot has been hand-corrected, erased or 

marked; 

- Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu 

nhưng cổ đông/đại diện cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là không có ý 

kiến. 

If all three voting boxes (Approve, Disapprove or Abstain) of a single matter are left unchecked but the 

ballot has been signed with full name and sealed, the ballot shall be considered “Abstain” and valid. 
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- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy 

quyền phải gửi kèm theo Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của 

cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền 

được coi là Phiếu không hợp lệ. 

If you authorize another person to exercise your voting rights, the filled-in ballot must be accompanied by 

an original or a duly certified copy of the relevant power of attorney (the “POA”) or it shall be considered 

invalid. 
 
 

IV. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT/ELECTION OF AN ADDITIONAL MEMBER OF 

THE SUPERVISORY BOARD 
 

STT/No. Danh sách ứng viên BKS 

 được bầu bổ sung/ List of 

candidate for the election of 

additional member 

Tổng số phiếu  

được quyền bầu/Total 

number of eligible votes 

Số phiếu bầu  

cho ứng viên/ Number 

of votes 

(1) (2) (3) (4) 

1 Bà/Mrs….   
 

Hướng dẫn cách thức bầu cử/ Please note the following voting method: 

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu được quyền bầu của mình ở cột (3) và điền số phiếu bầu 

cho ứng viên vào cột (4) sao cho số phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. 

Shareholders may cumulate wholly or partly their votes in column (3) and insert to column (4) so that 

number of votes is not more than total number of eligible votes. 
 

VD/Example:  

-  Cổ đông sở hữu 100 cổ phần phổ thông. Cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tại cột 3 là 100. 

Shareholders owning 100 common shares have a total of 100 votes in column 3. 

-  Cổ đông có thể dồn toàn bộ 100 phiếu bầu trên cho ứng viên hoặc có thể bầu với một số lượng phiếu 

nhất định (VD: 50 hoặc 60 hoặc 70 phiếu bầu) sao cho không vượt quá 100 phiếu và điền số vào cột 4. 

Shareholders can put all 100 votes or a certain number of votes for one candidate (example: 50 or 60 

or 70 votes) so that number of votes does not exceed 100 votes, and fill the number of votes in column 

4. 

V. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE FOR SENDING THE WRITTEN BALLOT: 

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng 

Fax, thư điện tử hoặc bằng cách thức khác về Tập đoàn Vingroup trước  ngày 31 tháng 03 năm 2021 theo 

thông tin người nhận dưới đây: 

Shareholder may return the filled-in ballot in a sealed envelope or via facsimile, electronic mail or other means 

to Vingroup before  31 March, 2021 at the following address: 

 

Bà Ngô Thị Nguyệt – Ban Thư ký Hội đồng Quản trị 

Ngo Thi Nguyet (Ms) – Secretary of the BOD  

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP  

Vingroup Joint Stock Company 

Địa chỉ: Số 7, Đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Việt Hưng, Quận 

Long Biên, Hà Nội 

Address: No. 7, Bang Lang 1 Street, Vinhomes Riverside Eco-Urban Area, Viet Hung Ward, Long Bien 

District, Hanoi 

Điện thoại/Tel: (84 024) 39749999   Fax: (84 024) 39748888 

Email: v.nguyetnt1@vingroup.net  
 

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định nêu trên.  

Please submit this ballot in accordance with the instruction above. 

mailto:v.nguyetnt1@vingroup.net
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Nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Tập đoàn Vingroup được coi là phiếu không tham gia biểu 

quyết. Tập đoàn Vingroup sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định của 

pháp luật. 

If shareholders do not send this ballot to Vingroup, it shall be deemed that they do not participate in the voting. 

Vingroup will count ballots and issue a resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with 

the applicable laws. 

 
 

Trân trọng cảm ơn. 

Sincerely. 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 

 

 

 

 

 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 

 

Xác nhận của Cổ đông 

(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  

ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu 

nếu cổ đông là tổ chức) 

Shareholder’s signature  

(Sign and state your full name if you are an individual 

shareholder;  

Sign, state your full name and stamp company’s seal if 

you are the legal representative of an institutional 

shareholder) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


