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(Dự thảo gửi kèm Phiếu lấy kiến cổ đông) 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  

 (V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phê duyệt hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ  

sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài) 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; 

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn Vingroup  –  Công ty CP (sau đây gọi là “Tập đoàn Vingroup”); 

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông được lập ngày   /    

/2017. 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1: Phê duyệt việc hủy bỏ mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài đối với cổ 

phần phổ thông của Tập đoàn Vingroup (“Tỷ Lệ Phong Tỏa”) theo nội dung Tờ trình của Hội 

đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này. 
 

Điều 2: Triển khai thực hiện 

Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc toàn quyền quyết định, triển khai thực hiện các công việc 

và thủ tục và ký tất cả các tài liệu cần thiết  liên quan đến việc hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa nêu trên. 
 

Điều 3: Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các Phòng, Ban, Đơn vị liên quan của Tập đoàn Vingroup 

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Lưu VP Tập đoàn Vingroup. 

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

PHẠM NHẬT VƯỢNG 

 


