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TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

_______________ 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________ 

                                Hà Nội, ngày 02  tháng 08  năm 2019 

(MẪU) 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  

 

Kính gửi: Quý Cổ đông:…… 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:…. 

Mã cổ đông:  …… 

 

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:  

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (“Tập đoàn Vingroup”) 

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. 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002. 

 

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN. 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ 

sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 – 2021. 

Tờ trình của HĐQT, Dự thảo Quy chế bầu cử và Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 

liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông 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/Đại hội đồng cổ đông. 

 

III.  NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN. 

1. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT 

  Biểu quyết:   Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

 Lưu ý về cách thức biểu quyết: 

- Đánh dấu (x) hoặc () vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có 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 (nếu cổ đông là cá nhân), không 

có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước 

khi kiểm phiếu;(iv) gửi về Tập đoàn Vingroup sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh 

dấu thêm ký hiệu;  

- 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 vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không 

có ý kiến. 

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy 

quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời 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. 
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2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. 

 

STT Danh sách ứng viên HĐQT được 

bầu bổ sung 

Tổng số phiếu  

được quyền bầu 

Số phiếu bầu  

cho ứng viên 

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

1    

 

Lưu ý về cách thức bầu cử: 

Cổ đông có thể dồn toàn bộ hoặc một phần số phiếu bầu của mình ở cột (3) và điền vào cột (4) sao cho số 

phiếu bầu không được lớn hơn tổng số phiếu được quyền bầu. 

 

3. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về 

Tập đoàn Vingroup trước 12h00 ngày  14 tháng 08 năm 2019 theo thông tin dưới đây: 

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

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP  

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

Long Biên, Hà Nội  

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

Email: v.nguyetnt1@vingroup.net hoặc info@vingroup.net  

 

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

kiến về Tập đoàn Vingroup đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

Trân trọng cảm ơn.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VIỆT QUANG  

 

...……., ngày …….. tháng ……năm 2019 

CỔ ĐÔNG  

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân;  

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

 và đóng dấu nếu là tổ chức) 
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TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

_______________ 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________ 

                                Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2019 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN  

 

Kính gửi: Quý Cổ đông:…… 

Địa chỉ: …… 

Điện thoại:…. 

Mã cổ đông:  …… 

 

IV. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:  

TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP (“Tập đoàn Vingroup”) 

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. 

Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0101245486 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu 

tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03 tháng 5 năm 2002, như được sửa đổi và bổ sung vào từng thời điểm. 

V. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN: 

Chủ tịch Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Tập đoàn Vingroup tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông 

qua phương án chào bán và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán trái phiếu tại nước ngoài, và niêm 

yết trái phiếu tại sở giao dịch chứng khoán nước ngoài của Tập đoàn Vingroup. 

Tờ trình của HĐQT và Dự thảo các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) liên quan đến việc lấy ý kiến 

cổ đông 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/Đại hội đồng cổ đông. 

VI.  NỘI DUNG, VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN: 

1. Thông qua nội dung chính của phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài (“Trái 

phiếu”) và kế hoạch sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán, phát hành Trái phiếu theo nội dung Dự 

thảo Nghị quyết gửi kèm Phiếu lấy ý kiến. 

Biểu quyết:   Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

2. Thông qua việc niêm yết Trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore theo nội dung Dự thảo 

Nghị quyết gửi kèm Phiếu lấy ý kiến. 

Biểu quyết:   Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị theo nội dung Dự thảo Nghị quyết gửi kèm 

Phiếu lấy ý kiến.  

  Biểu quyết:   Tán thành   Không tán thành   Không có ý kiến 

 Lưu ý về cách thức biểu quyết: 

- Đánh dấu (x) hoặc () vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành hoặc Không có 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 (nếu cổ đông là cá nhân), không 

có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);(iii) phong bì đã bị mở trước 

khi kiểm phiếu;(iv) gửi về Tập đoàn Vingroup sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh 

dấu thêm ký hiệu;  
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- 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 vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không 

có ý kiến. 

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy 

quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời 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. 

 

VII. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN 

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời qua bưu điện hoặc bằng Fax, thư điện tử hoặc cách thức khác về 

Tập đoàn Vingroup trước 12h00 ngày 14 tháng 08 năm 2019 theo thông tin dưới đây: 

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

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP  

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

Long Biên, Hà Nội  

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

Email: v.nguyetnt1@vingroup.net hoặc info@vingroup.net ] 

 

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

kiến về Tập đoàn Vingroup đúng hạn, được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 

Trân trọng cảm ơn.  

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

 

 

 

 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

NGUYỄN VIỆT QUANG  

 

...……., ngày …….. tháng ……năm 2019 

CỔ ĐÔNG  

(Ký ghi rõ họ tên nếu là cá nhân;  

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

 và đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

mailto:v.nguyetnt1@vingroup.net
mailto:info@vingroup.net

