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 Năm 2012, Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Vingroup” hoặc “Công Ty”) (mã CK: VIC) đã hoàn 

thành việc phát hành Trái phiếu chuyển đổi quốc tế với tổng giá trị là 300 triệu USD (“Trái Phiếu”) và 

niêm yết các Trái Phiếu này trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore. 

Theo đó, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm 2012, 2013, 2014, 2015 và 2016, theo đề xuất 

của Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã phê duyệt việc áp dụng thêm, duy 

trì hoặc thay đổi mức phong tỏa tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài (sau đây gọi tắt là “Tỷ Lệ Phong 

Tỏa”) bên cạnh hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định là 49%, nhằm mục đích dự trữ tỷ lệ sở 

hữu nước ngoài cho việc (i) chuyển đổi Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Vingroup, (ii) dự phòng 

cho kế hoạch chào bán và niêm yết cổ phần phổ thông ở nước ngoài của Vingroup, và (iii) tạo điều kiện 

cho một số giao dịch trên thị trường vốn quốc tế hoặc với các nhà đầu tư nước ngoài, cụ thể:  

- Năm 2012, ĐHĐCĐ phê duyệt Tỷ Lệ Phong Tỏa là 27% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành 

của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 22% tổng số cổ phần phổ thông đã phát 

hành của Vingroup; 

- Năm 2013, ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa là 27% tổng số cổ phần phổ 

thông đã phát hành của Vingroup; 

- Năm 2014, ĐHĐCĐ phê duyệt giảm Tỷ Lệ Phong Tỏa xuống còn 20% tổng số cổ phần phổ thông 

đã phát hành của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 29% tổng số cổ phần phổ 

thông đã phát hành của Vingroup;  

- Năm 2015, ĐHĐCĐ phê duyệt tiếp tục duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa là 20% tổng số cổ phần phổ 

thông đã phát hành của Vingroup; và 

- Năm 2016, ĐHĐCĐ phê duyệt việc điều chỉnh giảm Tỷ Lệ Phong Tỏa xuống mức 10% tổng số 

cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup, dẫn đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại là 39% 

tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Vingroup. Tuy nhiên, thay đổi này chưa được đăng 

ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở giao dịch chứng 

khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, Tỷ Lệ Phong Tỏa hiện tại vẫn là 20% tổng số cổ phần 

phổ thông đã phát hành của Vingroup, và tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại vẫn là 29% tổng số cổ 

phần phổ thông đã phát hành của Vingroup.  

Do hiện nay toàn bộ Trái Phiếu đã được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông, HĐQT cho rằng không 

cần thiết duy trì Tỷ Lệ Phong Tỏa nữa, do đó kính đề nghị ĐHĐCĐ phê duyệt việc hủy bỏ toàn bộ Tỷ Lệ 

Phong Tỏa. Điều này có nghĩa là sẽ không còn bất kỳ hạn chế nào về sở hữu nước ngoài đối với cổ phần 

phổ thông của Vingroup, trừ tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo luật định là 49% do một số ngành nghề kinh 

doanh mà Công Ty thực hiện bị hạn chế về tỷ lệ sở hữu nước ngoài 49% hoặc là các ngành, nghề đầu tư 

kinh doanh có điều kiện áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt viêc hủy bỏ toàn bộ Tỷ Lệ Phong Tỏa, Công Ty thực hiện các thủ tục cần 

thiết với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hủy bỏ Tỷ Lệ Phong Tỏa theo quy định của pháp luật.  



HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ 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. 
         

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn. 
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