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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 15 tháng 05 năm 2018 

 

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn) 

 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty 

áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “Nghị định 71”); 

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của 

Nghị định 71 (“Thông tư 95”);  

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

“Tập đoàn”); 

- Xét tình hình thực tế, Tập đoàn Vingroup đã hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ Trái phiếu quốc tế với 

tổng giá trị là 300 triệu USD được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore năm 2012 

(“Trái Phiếu”) thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; 

- Nhằm tăng cường công tác quản lý, phân quyền trách nhiệm và đại diện trước pháp luật về các hoạt 

động kinh doanh của Tập đoàn. 

 

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản 

trong Điều lệ hiện hành của Tập đoàn Vingroup tập trung chính vào các nội dung sau: 
 

1. Bãi bỏ các quy định liên quan đến việc niêm yết Trái Phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán Singapore 

do đã hoàn tất việc chuyển đổi toàn bộ Trái Phiếu thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; 

2. Bổ sung quy định Tập đoàn có nhiều hơn 01 (một) người là đại diện theo pháp luật. Trường hợp Tập 

đoàn có hơn 02 (hai) đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại 

diện theo pháp luật. Giao HĐQT bổ nhiệm, quyết định số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ, 

trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật khác của Tập đoàn vào thời điểm thích hợp; đồng 

thời chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung (các) 

Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trường hợp chỉ có 

một (01) đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn. 
 

3. Bổ sung, cập nhật các ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình của HĐQT trình tại Đại hội 

cho phù hợp với cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về tỷ lệ góp vốn của các nhà đầu tư nước ngoài 

được tối thiểu 49%. 

4. Sửa đổi, bổ sung điều, khoản liên quan đến quy định về Cổ Phần ưu đãi cho phù hợp với Luật Doanh 

nghiệp 2014 và kế hoạch phát hành Cổ Phần ưu đãi của Tập đoàn trong tương lai (nếu có).  

5. Điều chỉnh về thẩm quyền quyết định đối với các Hợp đồng, giao dịch giữa Tập Đoàn với các đối tượng 

quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh nghiệp. 
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6. Ngoài ra, Điều lệ bổ sung một số định nghĩa, điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết 

tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ 

(nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản), phù hợp với Nghị định 71 và Thông tư 95. Nội 

dung này giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn thực hiện việc rà soát, 

điều chỉnh, bổ sung. 
 

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ của Tập Đoàn được quy định tại Phụ lục đính kèm 

Tờ trình này.  

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Tập Đoàn bao gồm các nội dung đã 

được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 

28/02/2017 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ. 

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Tập Đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành 

Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử 

của Tập Đoàn tại đường dẫn: http://www.vingroup.net, mục Quan hệ cổ đông. 

 

Trân trọng cảm ơn. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng Tập đoàn. 

 

 

  

 

    TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH HĐQT 

 

 

 

 

 

Phạm Nhật Vượng 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội. 

http://www.vingroup.net/
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PHỤ LỤC  

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 

STT 

Điều 

khoản liên 

quan 

Nội dung Điều lệ hiện hành Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung 

Lý do  

sửa đổi, bổ 

sung 

1.  Điều 1 Định nghĩa 

“CDP” có nghĩa là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Singapore (The 

Central Depository (Pte) Limited) hoặc bất kỳ tổ chức nào khác được 

chấp thuận là một tổ chức hoặc công ty lưu ký theo quy định tại 

Chương 50 Đạo Luật Công Ty của Singapore. 

 

Bãi bỏ 

Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 

“Cổ Phần Nước Ngoài” có nghĩa như được nêu tại Điều 12.8(b). 

 

Bãi bỏ 

“Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích Liên Quan” có nghĩa như được 

quy định tại Chương 9 của Quy Chế Niêm Yết của SGX-ST. 

 

Bãi bỏ 

“Người Có Lợi Ích Liên Quan” có nghĩa như được quy định tại 

Chương 9 của Quy Chế Niêm Yết của SGX-ST. 

Bãi bỏ 

“SGX-ST” có nghĩa là Sở Giao Dịch Chứng Khoán Singapore (The 

Singapore Exchange Securities Trading Limited). 

Bãi bỏ 

2.  Điều 3.4 Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn. Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn:  

a) Tùy tình hình thực tế, Tập đoàn sẽ quyết định về 

việc có hơn một (1) người là đại diện theo pháp 

luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGĐ và (những) người 

đại diện theo pháp luật khác do HĐQT bổ nhiệm tại 

từng thời điểm. Trường hợp chỉ có một (01) đại 

diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại 

diện theo pháp luật của Tập đoàn. 

a) HĐQT quyết định số lượng, chức danh quản lý và 

quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (những) Người 

đại diện theo pháp luật khác của Tập đoàn. 

b) Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn là cá 

nhân đại diện cho Tập đoàn thực hiện các quyền 

Đáp ứng nhu 

cầu thực tế hoạt 

động kinh doanh 

của Tập đoàn, 

tăng cường công 

tác quản lý và 

phân quyền chịu 

trách nhiệm 

trước pháp  luật 
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và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Tập đoàn, 

đại diện cho Tập đoàn với tư cách nguyên đơn, bị 

đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước 

Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác 

theo phân công nhiệm vụ được quy định tại Điều 

lệ này, tài liệu quản trị nội bộ của Tập đoàn và 

Pháp Luật. 

Tập đoàn luôn đảm bảo có ít nhất một (1) người đại 

diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam và người đại 

diện theo pháp luật của Tập đoàn chịu trách nhiệm cá 

nhân đối với những thiệt hại cho Tập đoàn do vi phạm 

nghĩa vụ quy định tại điểm c, khoản này. 

3.  Điều 4 Ngành nghề kinh doanh 

Gồm 51 ngành nghề kinh doanh 

Cập nhật theo các ngành nghề kinh doanh sau khi rà 

soát và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp 

Phù hợp với 

cam kết gia 

nhập WTO của 

Việt Nam về tỷ 

lệ góp vốn của 

các NĐTNN 

4.  Điều 6.15 Tuân thủ pháp luật và các quy định của Việt Nam cũng như các quy 

chế và quy định của Sở Giao Dịch Chứng Khoán. 

Sửa đổi Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 5.  Điều 6.16 Trong trường hợp hủy niêm yết cổ phiếu của mình trên các Sở Giao 

Dịch Chứng Khoán nước ngoài (nếu có), Tập đoàn sẽ có một cách 

thức hoàn trả tiền mặt cho các Cổ Đông sở hữu các cổ phiếu bị hủy 

niêm yết và sẽ chỉ định một tổ chức tư vấn tài chính độc lập để tư vấn 

về đề xuất thoái vốn. 

Bãi bỏ 

6.  Điều 11 Cổ Phần ưu đãi  

11.1 Phụ thuộc vào sự phê duyệt của ĐHĐCĐ và phù hợp với các 

quy định của Luật Doanh Nghiệp, Tập đoàn có quyền phát 

hành các loại Cổ Phần ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi gồm các loại 

sau đây: 

Cổ Phần ưu đãi  

11.1 Ngoài cổ phần phổ thông, Tập đoàn có quyền 

phát hành các loại Cổ Phần ưu đãi. Cổ Phần ưu 

đãi gồm các loại sau đây: 

(a)  Cổ Phần ưu đãi cổ tức; 

Phù hợp với quy 

định của Luật 

Doanh nghiệp 

năm 2014. 
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(a)  Cổ Phần ưu đãi cổ tức; 

(b)  Cổ Phần ưu đãi hoàn lại; 

(c)  Cổ Phần ưu đãi khác do Điều Lệ hoặc Pháp Luật quy 

định. 

11.2 Người sở hữu Cổ Phần ưu đãi được gọi là Cổ Đông ưu đãi. 

Quyền và nghĩa vụ của Cổ Đông ưu đãi đối với từng loại Cổ 

Phần ưu đãi sẽ do ĐHĐCĐ quyết đinh phù hợp với các quy 

định liên quan của Luật Doanh Nghiệp.  

11.3 Cổ Phần ưu đãi có thể được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ 

thông theo quyết định của ĐHĐCĐ. 

11.4 Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc ĐHĐCĐ có quy 

định khác, bất kỳ Cổ Đông ưu đãi muốn chuyển đổi Cổ Phần 

ưu đãi thành Cổ Phần phổ thông phải gửi thông báo bằng văn 

bản tới Tập đoàn nêu rõ số lượng Cổ Phần ưu đãi mà Cổ 

Đông đó muốn được chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông. 

Tập đoàn sẽ chuyển đề nghị này tới ĐHĐCĐ trong vòng bảy 

(7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị.   

11.5 Trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc ĐHĐCĐ có quy 

định khác, khi nhận được nghị quyết của ĐHĐCĐ phê duyệt 

việc chuyển đổi đó, Cổ Đông ưu đãi sẽ chuyển lại cho Tập 

đoàn chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần sẽ được 

chuyển đổi, và Tập đoàn sẽ phát hành chứng chỉ cổ phiếu 

mới cho số Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc được 

chuyển đổi đó và ghi nhận việc chuyển đổi trong Sổ Đăng Ký 

Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày mà Cổ Đông liên quan 

nhận được Chứng chỉ cổ phiếu đối với số Cổ Phần phổ thông 

đó, quyền sở hữu đối với số Cổ Phần phổ thông sẽ được coi 

như bắt đầu kể từ ngày mà việc chuyển đổi được đăng ký tại 

Sổ Đăng Ký Cổ Đông.  

11.6 Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển đổi từ Cổ Phần 

(b)  Cổ Phần ưu đãi hoàn lại; 

(c)  Cổ Phần ưu đãi khác. 

11.2 Người sở hữu Cổ Phần ưu đãi được gọi là Cổ 

Đông ưu đãi. Cổ Phần ưu đãi có thể được 

chuyển đổi thành Cổ Phần phổ thông theo 

quyết định của ĐHĐCĐ. 

 11.3 Trừ trường hợp có Thỏa thuận khác hoặc theo 

quyết định của ĐHĐCĐ, Cổ Đông ưu đãi 

muốn chuyển đổi Cổ Phần ưu đãi thành Cổ 

Phần phổ thông phải gửi thông báo bằng văn 

bản tới Tập đoàn nêu rõ số lượng Cổ Phần ưu 

đãi mà Cổ Đông đó muốn được chuyển đổi 

thành Cổ Phần phổ thông. Tập đoàn sẽ trình 

ĐHĐCĐ để phê duyệt về việc chuyển đổi này.   

11.4 Sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt việc chuyển đổi, 

Cổ Đông ưu đãi sẽ chuyển lại cho Tập đoàn 

Chứng chỉ cổ phiếu liên quan tới số Cổ Phần 

ưu đãi và Tập đoàn sẽ phát hành Chứng chỉ cổ 

phiếu mới cho số Cổ Phần phổ thông hình 

thành từ việc chuyển đổi và ghi nhận vào Sổ 

Đăng Ký Cổ Đông. Không phụ thuộc vào ngày 

mà Cổ Đông liên quan nhận được Chứng chỉ 

cổ phiếu đối với số Cổ Phần phổ thông đó, 

quyền sở hữu đối với số Cổ Phần phổ thông 

được coi như bắt đầu kể từ ngày mà việc 

chuyển đổi được đăng ký tại Sổ Đăng Ký Cổ 

Đông.  

11.5 Cổ Phần phổ thông hình thành từ việc chuyển 

đổi từ Cổ Phần ưu đãi sẽ được xếp ngang bằng 

và thống nhất với các Cổ Phần phổ thông đã 
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ưu đãi sẽ được xếp hạng bằng và thống nhất với các Cổ Phần 

phổ thông đã được phát hành và mua trước khi có sự chuyển 

đổi đó. 

11.7 Một Cổ Đông ưu đãi có các quyền khác theo quy định của 

Điều Lệ và Luật Doanh Nghiệp. 

được phát hành và mua trước khi có sự chuyển 

đổi. 

11.6   Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho 

người sở hữu nó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích 

ngang nhau. Cổ đông sở hữu Cổ Phần ưu đãi 

có các quyền theo quy định của Luật Doanh 

nghiệp. 

 

7.  Điều 19.3 (xviii) Phê chuẩn bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích Liên Quan 

có giá trị từ năm phần trăm (5%) trở lên giá trị NTA của Tập 

đoàn (dựa trên số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất (IFRS) 

được kiểm toán gần nhất tại thời điểm Giao Dịch Với Người 

Có Lợi Ích Liên Quan đó được ký kết) với điều kiện là giao 

dịch đó có giá trị vượt quá 100.000 Đô la Singapore (vấn đề 

này chỉ áp dụng khi Tập đoàn tiến hành niêm yết cổ phiếu tại 

Sở Giao Dịch Chứng Khoán nước ngoài); và 

(xix) Phê chuẩn bất kỳ Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích Liên Quan, 

có giá trị cộng gộp với tất cả các giao dịch khác được ký kết 

với cùng Người Có Lợi Ích Liên Quan đó trong cùng một năm 

tài chính đạt từ năm phần trăm (5%) trở lên giá trị NTA của 

Tập đoàn (dựa trên số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất 

(IFRS) được kiểm toán gần nhất tại thời điểm Giao Dịch Với 

Người Có Lợi Ích Liên Quan đó được ký kết) trên cơ sở tuân 

thủ và phù hợp với quy chế niêm yết của SGX-ST và với điều 

kiện là từng giao dịch đó có giá trị vượt quá 100.000 Đô la 

Singapore (vấn đề này chỉ áp dụng khi Tập đoàn tiến hành 

niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán nước 

ngoài).  

 

Bãi bỏ Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 
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8.  Điều 22.3 Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số 

doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của Cổ Đông, thời gian, địa 

điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo 

được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ 

Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền dự họp, đồng thời đăng 

trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn ít nhất mười (10) ngày làm 

việc (không bao gồm ngày thông báo và ngày tiến hành cuộc họp) 

(hoặc ít nhất mười lăm (15) ngày trong trường hợp thời hạn mười 

(10) ngày làm việc nói trên ít hơn mười lăm (15) ngày) trước ngày 

tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ. 

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở 

chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của 

Cổ Đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu 

khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp và các 

tài liệu ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức bảo đảm 

đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh 

sách Cổ Đông có quyền dự họp, đồng thời đăng trên 

trang thông tin điện tử của Tập đoàn chậm nhất 

mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, đồng 

thời thực hiện công bố thông tin về việc họp 

ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. 

Phù hợp Luật  

Doanh nghiệp 

2014, Điều lệ 

mẫu đính kèm 

Thông tư 95 

9.  Điều 24.1 

(iii) 

(iii) Đối với Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc hủy niêm yết cổ phiếu 

của Tập đoàn trên các Sở Giao Dịch Chứng Khoán nước ngoài 

(bao gồm cả SGX-ST), Nghị quyết đó sẽ được thông qua khi tất 

cả các điều kiện sau đây được đáp ứng: 

(A) Tập đoàn triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ để thông qua việc hủy 

niêm yết cổ phiếu của Tập đoàn trên các Sở Giao Dịch 

Chứng Khoán nước ngoài (bao gồm cả SGX-ST); 

(B) có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có 

quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ đồng ý đối với việc hủy 

niêm yết cổ phiếu;  

(C) các Cán Bộ Quản Lý và Cổ Đông Lớn của Tập đoàn không 

bỏ phiếu trắng đối với việc hủy niêm yết cổ phiếu; và 

(D) không có từ 10% trở lên tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông 

có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ phản đối đối với việc hủy 

niêm yết cổ phiếu. 

 

Hủy bỏ Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 

10.  Điều 24.3 Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ 

liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền lấy ý 

kiến văn bản đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn 

ít nhất mười (10) ngày làm việc (không bao gồm ngày thông báo và 

Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến 

được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách 

Cổ Đông có quyền lấy ý kiến văn bản đồng thời đăng 

trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn chậm nhất 

Phù hợp Luật  

Doanh nghiệp 

2014, Điều lệ 

mẫu đính kèm 
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ngày phải gửi lại phiếu lấy ý kiến) (hoặc ít nhất mười lăm (15) ngày 

trong trường hợp thời hạn mười (10) ngày làm việc nói trên ít hơn 

mười lăm (15) ngày) trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Các 

tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin 

điện tử của Tập đoàn bao gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; 

(ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu lấy 

ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại Khoản này sẽ ghi 

rõ nơi và cách thức tải tài liệu. Tập đoàn sẽ gửi tài liệu kèm theo 

phiếu lấy ý kiến cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu 

mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy 

ý kiến. Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được 

đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn bao 

gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; (ii) Các tài 

liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu 

lấy ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại 

Khoản này phải ghi rõ đường dẫn và cách thức tải tài 

liệu. Tập đoàn sẽ gửi tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến 

cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu. 

Thông tư 95 

11.  Điều 28.3 

(xxi) 

Hàng quý thực hiện kiểm tra xem xét tất cả các Giao Dịch Với Người 

Có Lợi Ích Liên Quan mà tiềm năng có xung đột lợi ích cũng như tất 

cả các xung đột lợi ích để đảm bảo rằng các biện pháp thích hợp đã 

được đưa ra nhằm giảm thiểu các xung đột lợi ích đó; Trong trường 

hợp cho rằng cần thiết, yêu cầu các tư vấn chuyên môn từ một tổ 

chức tư vấn tài chính độc lập (“IFA”) bên ngoài để đưa ý kiến về các 

Giao Dịch Với Người Có Lợi Ích Liên Quan để xem xét giao dịch đó 

có được thực hiện trên cơ sở các điều khoản thương mại thông 

thường và không có ảnh hưởng tới lợi ích của Tập đoàn và các Cổ 

Đông thiểu số của Tập đoàn hay không. IFA sẽ là một công ty tư vấn 

tài chính uy tín và được công nhận, nhưng đồng thời có thể là một 

kiểm toán viên có đủ tư cách hành nghề là thành viên của Hội kiểm 

toán viên hành nghề Việt Nam và là thành viên của một công ty kiểm 

toán đã hoạt động tại Việt Nam ít nhất 10 năm; và 

Bãi bỏ Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 

12.  Điều 29.1 HĐQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên của mình để bầu ra một 

Chủ tịch và Chủ tịch HĐQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên 

HĐQT một số Phó Chủ tịch (nếu thấy cần thiết). Trừ khi ĐHĐCĐ có 

quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức TGĐ của Tập 

đoàn. Nếu các Cổ Đông đồng ý rằng Chủ tịch có thể kiêm nhiệm 

chức TGĐ, thì việc chấp thuận đó phải được gia hạn theo từng năm 

vào các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên. 

HĐQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên của mình 

để bầu ra một Chủ tịch và Chủ tịch HĐQT sẽ lựa chọn 

ra trong số các thành viên HĐQT một số Phó Chủ tịch 

(nếu thấy cần thiết).  

Phù hợp quy 

định của Nghị 

định 71 
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13.  Điều 35.4 Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với các đối tượng quy định 

tại Điều 162.1 Luật Doanh Nghiệp sẽ không bị vô hiệu, nếu: 

a) Được HĐQT chấp thuận đối với hợp đồng, giao dịch có giá trị 

từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 

được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, 

thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu 

quyết. 

b) Được ĐHĐCĐ chấp thuận đối với những hợp đồng có giá trị 

bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo 

cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong 

trường hợp này, Cổ Đông có liên quan không có quyền biểu 

quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số Cổ 

Đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý. 

Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với các đối 

tượng quy định tại Điều 162.1 Luật Doanh Nghiệp sẽ 

không bị vô hiệu, nếu: 

a) Được HĐQT chấp thuận đối với hợp đồng, giao 

dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản 

được ghi trong báo cáo tài chính được kiểm toán 

gần nhất của Tập đoàn. Trong trường hợp này, 

thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có 

quyền biểu quyết. 

b) Được ĐHĐCĐ chấp thuận đối với những hợp 

đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá 

trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính được 

kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Trong trường 

hợp này, Cổ Đông có liên quan không có quyền 

biểu quyết; Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp 

thuận khi có số Cổ Đông đại diện 65% tổng số 

phiếu biểu quyết còn lại tán thành. 

Phù hợp với 

Luật Doanh 

nghiệp 2014 và 

Nghị định 71 

14.  Điều 38.2A 

(iii) 

Trường hợp Tập đoàn chào bán cổ phần để niêm yết trên Sở Giao 

Dịch Chứng Khoán nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Việt Nam (bao gồm 

cả SGX-ST), đánh giá nhu cầu của Tập đoàn về việc chỉ định hoặc 

tiếp tục chỉ định một tổ chức tư vấn tuân thủ để tư vấn Tập đoàn về 

các vấn đề liên quan tới pháp luật, các quy định và quy chế của các 

quốc gia ngoài Việt Nam (bao gồm cả Singapore) mà tại đó đặt sở 

giao dịch nước ngoài liên quan và các quy định niêm yết của Sở Giao 

Dịch Chứng Khoán nước ngoài trong quá trình niêm yết tại nước 

ngoài (bao gồm niêm yết tại SGX-ST); 

Bãi bỏ Do Tập đoàn đã 

hoàn tất việc 

chuyển đổi toàn 

bộ Trái Phiếu 

thành CPPT 

  


