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TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

V/v: Thay đổi ngành nghề kinh doanh và các vấn đề liên quan đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư  

nước ngoài tại Tập Đoàn 
 

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
 

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (“Tập đoàn 

Vingroup” hoặc “Tập Đoàn”) và thực trạng đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào Tập Đoàn, Hội 

đồng quản trị (“HĐQT”) trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua các nội dung sau: 
 

1. Phê duyệt chủ trương rút các ngành, nghề kinh doanh của Tập Đoàn có tỷ lệ sở hữu nước ngoài ở 

mức dưới 49% theo cam kết gia nhập WTO của Việt Nam và/hoặc pháp luật Việt Nam có liên 

quan (gọi chung là “Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế”); phê duyệt tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư 

nước ngoài tối đa tại Tập Đoàn sau khi rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế là 49%; 

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tập Đoàn do rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế; 

3. Thông qua việc Tập Đoàn tiếp tục duy trì phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước 

ngoài đã được ĐHĐCĐ phê duyệt trước đây nhưng cho (các) mục đích do HĐQT quyết định theo 

nội dung giao và ủy quyền tại mục 4; 

4. Giao và ủy quyền toàn bộ cho HĐQT Tập Đoàn: 

(a) rà soát và lập danh sách các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế; 

(b) quyết định thời điểm thích hợp và ban hành quyết định về việc rút các Ngành Nghề Kinh 

Doanh Hạn Chế nhưng không muộn hơn 12 tháng kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua;  

(c) quyết định việc sửa đổi Điều lệ Tập Đoàn theo danh  mục Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn 

Chế thực tế do HĐQT lập; 

(d) thực hiện hoặc chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp/kinh doanh của Tập Đoàn do việc rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn 

Chế; 

(e) quyết định mục đích của việc phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Tập Đoàn 

như nêu trên, thực hiện các thủ tục cần thiết để xin chấp thuận của các cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền (nếu có) nhằm điều chỉnh mục đích phong tỏa;    

(f) quyết định việc sử dụng hạn mức/tỷ lệ sở hữu nước ngoài còn lại tại Tập Đoàn (mà đang 

được phong tỏa như nêu trên) tại các thời điểm và cho các tình huống mà HĐQT thấy phù 

hợp; thực hiện mọi công việc và quyết định mọi vấn đề khác cần thiết để có thể sử dụng 

hạn mức/tỷ lệ đó trên thực tế (kể cả việc làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Việt 

Nam để dỡ bỏ phong tỏa, một phần hoặc toàn bộ, trong một lần hoặc nhiều lần); và 

(g) quyết định mọi vấn đề và thực hiện mọi thủ tục, công việc cần thiết khác liên quan đến 

việc rút các Ngành Nghề Kinh Doanh Hạn Chế, việc phong tỏa hạn mức/tỷ lệ sở hữu của 

nhà đầu tư nước ngoài tại Tập Đoàn và việc sử dụng hạn mức/tỷ lệ còn lại đó.  

HĐQT được giao cho người khác thực hiện và quyết định các vấn đề được giao hoặc ủy quyền trên đây. 

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt. 

Trân trọng cảm ơn./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Lưu Văn phòng Tập đoàn Vingroup. 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

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 

 


