












 

Số/No.:    ……/2022/BB-ĐHĐCĐ 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày (day) …… tháng (month) ….. năm (year) 2022 

 

BIÊN BẢN HỌP  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA 

 

MEETING MINUTES  

OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông 

qua ngày 17 tháng 06 năm 2020. 

Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of 

the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020. 

● Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội Việt Nam thông qua ngày 

26 tháng 11 năm 2019. 

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of 

Vietnam on November 26, 2019. 

● Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (“Công ty”) được thông qua ngày 

09/12/2022. 

Pursuant to the Charter of Vina Securities Joint Stock Company (“the Company”) 

approved on 29th June 2021. 

 

Hôm nay, vào lúc 10h ngày 12 tháng 05 năm 2022, tại trụ sở Công ty Phòng 2502, Tầng 25 Tòa 

nhà Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, 

đã diễn ra Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (Sau đây được gọi tắt là “Phiên họp”) của 

Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina  

Today, at 10:00 am on March 12nd, 2022 at Vina Securities Joint Stock Company’s headquarters 

located at Room 25.02, 25F Deutsches Haus HCMC, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh 

City, the Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter refer to as “the Meeting”) 

of Vina Securities Join Stock Company is taken place. 

 

Thông tin chung/ General information 

● Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Vina 

● Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103015219 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố 

Hà Nội cấp ngày 26/12/2006; Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 

50/UBCK-GPHNKD do UBCKNN cấp ngày 29/12/2006/ Business Registration 



Certificate No. 0103015219 issued by Hanoi Department of Planning and Investment on 

December 26th , 2006; License for establishment and operation of securities company No. 

50/UBCK-GPHNKD issued by the SSC on December 29th , 2006 

● Trụ sở chính/ Head office address: Phòng 25-02, tầng 25, tòa nhà Deutsches Haus Tp. Hồ 

Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh/ Room 25-02, 

25th Floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh 

City.  

● Điện thoại/Tel: (84) 028 35202388  

● Website: https://vinasecurities.com/ 

 

I - THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP, TÍNH HỢP PHÁP HỢP LỆ CỦA PHIÊN HỌP 

MEETING PARTICIPANTS, LEGALITY OF THE MEETING 

1. Thành phần tham dự/ Meeting participants 

Cổ đông/ Shareholders:  

● Công ty TNHH Dịch vụ và Phân phối Finhay Việt Nam – cổ đông nắm giữ 34.647.398 cổ 

phần tương ứng 96.62% vốn điều lệ/ Finhay Vietnam Service and Distribution Company 

Limited (“Finhay Vietnam”) - shareholder holding 34,647,398 shares equivalent to 

96.62% of charter capital  

●  Ông Nghiêm Xuân Huy - cổ đông nắm giữ 136.800 cổ phần tương ứng 0,38% vốn điều 

lệ; /Mr. Nghiêm Xuân Huy - shareholder holding 136,800 shares equivalent to 0.38% of 

charter capital  

● Bà Vũ Thanh Vân - cổ đông nắm giữ 1.075.800 cổ phần tương ứng 3,00% vốn điều lệ; /Ms. 

Vũ Thanh Vân - shareholder holding 1,075,800 shares equivalent to 3.00% of charter 

capital  

2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Phiên họp/ Legality of the Meeting 

Tại thời điểm khai mạc Phiên họp, tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông sở 

hữu 35.859.998 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ đã 

có mặt. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina, Phiên 

họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều 

kiện để tiến hành theo quy định. 

At the opening time of the Meeting, the total number of shareholders and representatives 

of shareholders representing 35,859,998 shares, accounting for 100% of the total number 

of voting shares were present. Pursuant to the Enterprise Law, the Charter of Vina 

Securities Joint Stock Company, the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 

Vina Securities Joint Stock Company is eligible to proceed as prescribed. 

II – THỦ TỤC KHAI MẠC PHIÊN HỌP/ OPENING THE MEETING 

1. Ông Nghiêm Xuân Huy – Thay mặt Ban tổ chức Phiên họp tuyên bố lý do, giới thiệu đại 

biểu dự họp./ Mr. Nghiem Xuan Huy, on behalf of the Organizing Committee of the 

meeting, announced the reasons and introduced delegates to the meeting. 



2. Ông Nghiêm Xuân Huy báo cáo tình hình cổ đông tham gia dự họp tại thời điểm khai mạc 

lúc 10 giờ như sau:/ Mr. Nghiem Xuan Huy reported shareholders attending the meeting 

at the opening time at 16:00 as follows: 

● Tổng số vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ Charter capital of Vina 

Securities JSC.: 358.599.980.000 đồng. 

● Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total voting shares: 35.859.998 cổ phần/shares 

● Tổng sổ cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông được mời dự họp là 03 cổ đông / 

Total shareholders and representatives of shareholders was invited to the meeting are 03 

shareholders. 

● Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia dự họp tính đến 10 giờ 

là 03 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ 

phần Chứng khoán Vina./ Total shareholders and representatives of shareholders 

attending the meeting at 10:00 am are 03 shareholders, representing 100% of voting 

shares of Vina Securities JSC. 

● Số cổ đông vắng mặt: 0 cổ đông, chiếm 0% vốn cổ phần./ Absent: 0 shareholder, 

representing 0% of voting shares of Vina Securities JSC. 

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina đủ điều 

kiện để tiến hành theo quy định./ The meeting satisfied conditions for proceeding. 

 

3. Cổ đông thông qua Chương trình họp, Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội quy 

họp, thể lệ biểu quyết / Meeting content, chairing the meeting, secretary, vote counting 

committee, meeting rules and voting rules 

Cổ đông thông qua chương trình Phiên họp/ Meeting content 

● Cổ đông biểu quyết thông qua với kết quả biểu quyết như sau:/ Shareholders voted with 

the voting results as follows: 

o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền 

biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing, 

accounting for 100% of total voting shares at the meeting. 

o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, 

accounting for 0% of total voting shares at the meeting. 

o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting. 

 

4. Cổ đông thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu/ 

Chairing the meeting, secretary, vote counting committee 

+ Chủ tịch đoàn/ Chairing the meeting: Ông Nghiêm Xuân Huy;  

+ Thư ký/ Secretary: Bà Nguyễn Diệu Hoa;  

+ Thành viên ban kiểm phiếu/ vote counting committee: Bà Nguyễn Diệu Hoa; 



● Cổ đông biểu quyết thông qua Danh sách Chủ tịch đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu 

với kết quả biểu quyết như sau:/ Shareholders voted with the voting results as follows: 

o Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền 

biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 

35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting. 

o Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, 

accounting for 0% of total voting shares at the meeting. 

o Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting. 

   

5. Cổ đông thông qua Nội quy họp/ Meeting rules  

● Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:/ Shareholders voted with the 

voting results as follows:  

● Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền 

biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 

35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, 

accounting for 0% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting.  

 

 

6. Cổ đông thông qua Thể lệ biểu quyết/ Voting rules  

● Cổ đông biểu quyết với kết quả biểu quyết như sau:/ Shareholders voted with the 

voting results as follows:  

● Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền 

biểu quyết tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 

35,859,998 shares, accounting for 100% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, 

accounting for 0% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu 

quyết tại Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting.  

III – NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY VÀ BIỂU QUYẾT/ PROPOSALS 

AND VOTING 

1. Tờ trình 



Ông Nghiêm Xuân Huy thay mặt Hội đồng quản trị trình bày các nội dung họp sau: 

Mr. Nghiem Xuan Huy on behalf of the BoD, presents the following content: 

i . Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ Chang the address of the Company’s 

head office; 

ii. Sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3, Điều 3, Chương I Điều lệ Công ty/ Change 

the Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter. 

iii. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện 

theo pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung 

liên quan đến việc chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng 

quản trị khi có yêu cầu/ To Assign Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of 

Directors doubles as a Legal Representative to negotiate the contents of the rental charge, 

the leased area and the content related to the relocation of the Company’s Headquarters in 

accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. 

Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request 

 

2. Thảo luận và các ý kiến đóng góp của cổ đông/ Q&A section 

Cổ đông thống nhất 100% và không có ý kiến thảo luận thêm./ Shareholders agreed the 

Proposals and had no further discussion. 

 

3. Cổ đông biểu quyết thông qua Tờ trình/ Voting 

Kết quả biểu quyết như sau:/ Voting results 

 

● Nội dung 1/ Content 1: THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CỦA CÔNG 

TY/CHANGE THE ADDRESS OF THE COMPANY’S HEAD OFFICE 

Địa chỉ mới sau khi thay đổi/ New address after the change: Tầng 7, Tòa nhà Capital 

Building, Số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ Floor 

7, Capital Building, No. 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Hanoi. 

Kết quả biểu quyết/ Result of voting: 

● Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 

tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, 

accounting for 100% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% 

of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares 

at the meeting.  

 



● Nội dung 2/ Content 2: SỬA ĐỔI TRỤ SỞ CÔNG TY TẠI KHOẢN 3.3 ĐIỀU 3, 

CHƯƠNG I ĐIỀU LỆ CÔNG TY/CHANGE THE HEADQUATER OF COMPANY 

IN CLAUSE 3.3, ARTICLE 3, CHAPTER I OF THE COMPANY CHARTER. 

Kết quả biểu quyết/ Result of voting: 

● Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 

tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, 

accounting for 100% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares 

at the meeting.  

● Nội dung 3/ Content 3: Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị 

kiêm Người đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, 

diện tích thuê và các nội dung liên quan đến việc chuyển trụ sở Công ty phù hợp với 

yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy 

thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ To Assign Mr. 

Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal 

Representative to negotiate the contents of the rental charge, the leased area and the 

content related to the relocation of the Company’s Headquarters in accordance with the 

requirement of provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan 

Huy reports the contents to the Board of Directors upon request 

Kết quả biểu quyết/ Result of voting: 

● Tổng số phiếu tán thành: 35.859.998 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết 

tại Phiên họp. / Total “Agree” voting ballots: 35,859,998 representing 35,859,998 shares, 

accounting for 100% of total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Total “Disagree” voting ballots: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of 

total voting shares at the meeting.  

● Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại 

Phiên họp./ Abstention: 0, representing 0 shares, accounting for 0% of total voting shares 

at the meeting.  

 

Kết luận: Đại hội đồng cổ đông đã thông qua/Conclusion: The GSM approved 

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty theo như Tờ trình của HĐQT/ Chang the address 

of the Company’s head office as proposed by BOD; 

2. Sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3, Điều 3, Chương I Điều lệ Công ty/ Change the 

Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter. 

3. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo 

pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung liên 



quan đến việc chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà 

nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng 

quản trị khi có yêu cầu/ To Assign Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of 

Directors doubles as a Legal Representative to negotiate the contents of the rental charge, 

the leased area and the content related to the relocation of the Company’s Headquarters 

in accordance with the requirement of provisions of law and State Competent authorities. 

Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon request. 

 

IV – THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP/ APPROVAL OF MEETING MINUTES 

● Ông Nghiêm Xuân Huy đọc lại toàn văn dự thảo Biên bản họp và dự thảo Nghị quyết để 

ĐHĐCĐ thông qua./ Mr Nghiem Xuan Huy read the draft of the meeting’s minutes and 

resolution for GMS’s approval. 

● ĐHĐCĐ thống nhất thông qua 100% nội dung của toàn văn Biên bản và Nghị quyết của 

ĐHĐCĐ./ The GMS approved all the contents of the Minutes and Resolution with the 

agreement of 100%. 

● Ông Nghiêm Xuân Huy, chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội./ Mr. Nghiem Xuan Huy 

Chairman of the meeting declared the close of the meeting. 

 

V – BẾ MẠC PHIÊN HỌP/ END OF THE MEETING 

 

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc 

cuộc họp này và được lập thành hai (02) bản gốc bằng song ngữ tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị 

ngang nhau.  

The meeting ended at 11:30 am of the same day. The minutes is made before the end of the meeting 

and is made into two (02) originals in Vietnamese and English of equal validity.  

 

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP 

SIGNATURE OF CHAIRMAN AND SECRETARY 

 

CHỦ TỌA / CHAIRMAN 

 

 

 

NGHIÊM XUÂN HUY 

 

THƯ KÝ/ SECRETARY 

 

 

 

NGUYỄN DIỆU HOA 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA 

VINA SECURITIES JOINT STOCK 

COMPANY 

----------- 

Số/No.: ………/2022/NQ-ĐHĐCĐ-2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

--------o0o------- 
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 05 năm 2022 

 Hồ Chí Minh City March 12nd, 2022 

 

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA 2022 

RESOLUTION OF 2022 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

OF VINA SECURITIES JOINT STOCK COMPANY 

Căn cứ: 

Pursuant to: 

● Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019; 

The Secutities Law No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019; 

● Luật Doanh nghiệp, số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; 

The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020; 

● Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina; 

The Charter of Vina Securities Joint Stock Company; 

● Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina số 

........../BB-ĐHĐCĐ ngày 12 tháng 05  năm 2022; 

The Board of Shareholders’ meeting minute of Vina Securities Joint Stock Company 

No………..../BB-ĐHĐCĐ dated March 12nd, 2022 

 

QUYẾT NGHỊ 

RESOLVED THAT 

 

Điều 1/ Article 1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo như Tờ trình của Hội đồng quản trị 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina/ Approving the change of the address Company’s head office 

as proposed by the BOD of VNSC. 

Địa chỉ mới sau khi thay đổi/ New address after the change: Tầng 7, Tòa nhà Capital Building, 

Số 58 phố Kim Mã, Phường Kim Mã, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội/ Floor 7, Capital 

Building, No. 58 Kim Ma Street, Kim Ma Ward, Ba Dinh District, Hanoi. 

Điều 2/ Article 2. Sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3, Điều 3, Chương I Điều lệ Công ty/ Change 

the Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter. 



Điều 3/ Article 3. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại 

diện theo pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung 

liên quan đến việc chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước 

có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi 

có yêu cầu/ To Assign Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a 

Legal Representative to negotiate the contents of the rental charge, the leased area and the content 

related to the relocation of the Company’s Headquarters in accordance with the requirement of 

provisions of law and State Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to 

the Board of Directors upon request 

Điều 4/ Article 4. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai Nghị 

quyết này./ Board of Directors, the Chief Executive Officer are responsible to execute this 

Resolution. 

Điều 5/ Article 5.  Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ This Resolution takes effect from the 

signing date. 

 T/M Hội đồng quản trị 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

On behalf of the Board of 

Directors 

Chairman 

 

 

 

 

 

NGHIÊM XUÂN HUY 

 



PHIẾU BIỂU QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

  

BALLOT 

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022/ March 12nd, 2022 

Họ và tên cổ đông - người được ủy quyền (nếu có): Bà Vũ Thanh Vân 

Name of shareholder - authorized person (if any):   

Số lượng cổ phần được biểu quyết/ Number of shares to vote: 1.075.800 cổ 

phiếu 

Số ĐKKD/Business 

license No: 

012063110 

 

 

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ Change the address of the Company’s 

head office; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

2. Thông qua sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3 Điều 3 Chương I Điều lệ Công ty/ Change the  

Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

3. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp 

luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung liên quan đến việc 

chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông 

Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ To Assign 

Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to 

negotiate the contents of the rental charge, the leased area and the content related to the relocation of 

the Company’s Headquarters in accordance with the requirement of provisions of law and State 

Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon 

request 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô ¨ của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào 

hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ Please 

mark X at one of three boxes ¨ of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 

box is marked at that Item. 

 

 

Cổ đông/người đại diện/ Shareholder/Representative 

             (Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name) 

                                                                

 



 

PHIẾU BIỂU QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

  

BALLOT 

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022/ March 12nd, 2022 

Họ và tên cổ đông - người được ủy quyền (nếu có): Ông Nghiêm Xuân Huy 

Name of shareholder - authorized person (if any):   

Số lượng cổ phần được biểu quyết/ Number of shares to vote: 136.800 cổ phiếu 

Số ĐKKD/Business 

license No: 

001091027119 

 

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ Change the address of the Company’s 

head office; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

2. Thông qua sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3 Điều 3 Chương I Điều lệ Công ty/  Change 

the  Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

3. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp 

luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung liên quan đến việc 

chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông 

Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ To Assign 

Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to 

negotiate the contents of the rental charge, the leased area and the content related to the relocation of 

the Company’s Headquarters in accordance with the requirement of provisions of law and State 

Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon 

request 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô ¨ của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào 

hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ Please 

mark X at one of three boxes ¨ of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 

box is marked at that Item. 

 

 

Cổ đông/người đại diện/ Shareholder/Representative 

             (Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name) 

                                                             



PHIẾU BIỂU QUYẾT  

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

  

BALLOT 

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CTCP CHỨNG KHOÁN VINA  

MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS OF  

VINA SECURITIES JSC. 

Ngày 12 tháng 5 năm 2022/ March 12nd, 2022 

Họ và tên cổ đông - người được ủy quyền (nếu có): Công ty TNHH Dịch vụ và 

Phân phối Finhay Việt Nam – Ông Nghiêm Xuân Huy 

Name of shareholder - authorized person (if any):   

Số lượng cổ phần được biểu quyết/ Number of shares to vote: 34.647.398 cổ 

phiếu 

Số ĐKKD/Business 

license No: 

0109122447 

 

1. Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ Change the address of the Company’s 

head office; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

2. Thông qua sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3 Điều 3 Chương I Điều lệ Công ty/  Change 

the  Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of the Company Charter; 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

3. Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp 

luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích thuê và các nội dung liên quan đến việc 

chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông 

Nghiêm Xuân Huy thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ To Assign 

Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal Representative to 

negotiate the contents of the rental charge, the leased area and the content related to the relocation of 

the Company’s Headquarters in accordance with the requirement of provisions of law and State 

Competent authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of Directors upon 

request 

 

a. Đồng ý/Agree ☐ b.  Không đồng ý/Disagree ☐ c. Không ý kiến/ Abstain ☐  

 

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu X vào 1 trong 3 ô ¨ của mỗi mục. Những nội dung không đánh dấu ý kiến nào 

hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ/ Please 

mark X at one of three boxes ¨ of each item. The voting for an item will be invalid if no box or more than 1 

box is marked at that Item. 

 

 

Cổ đông/người đại diện/ Shareholder/Representative 

             (Ký, ghi rõ họ tên/Signature and full name) 

                                                                 

 



 

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 

AGENDA OF MEETING OF THE EXTRAORDINARY GENERAL SHAREHOLDERS  

Thời gian/Time:  10:00 sáng thứ năm ngày 12 tháng 5 năm 2022/ 10:00am Thursday, on March 12nd, 

2022 

Địa điểm/Venue:  Văn phòng của Công ty cổ phần Chứng khoán Vina, Phòng 25-02, tầng 25, tòa nhà 

Deutsches Haus Tp. Hồ Chí Minh, 33 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, thành 

phố Hồ Chí Minh/ Office of Vina Securities Joint Stock Company, Room 25-02, 25th 

Floor, Deutsches Haus HCMC, 33 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi 

Minh City 

 

Nội dung/Agenda Items:   

 

 Thời gian/ 

Time 

Nội dung/Agenda Items 

 

1 10:00 - 10:10 Đăng ký/kiểm tra tư cách đại biểu tham dự/ Registration & Report on 

shareholders attendance 

2 10:10 - 10:15 Phát biểu khai mạc Đại hội/ Opening speech 

3 10:15 - 10:45 

 

Chủ toạ cuộc họp dẫn dắt chương trình và phối hợp với HĐQT trình bày các 

nội dung cuộc họp: 

i. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty/ Chang the address of the 

Company’s head office; 

ii. Sửa đổi Trụ sở Công ty tại Khoản 3.3, Điều 3, Chương I Điều lệ Công 

ty/ Change the Headquater of Company in Clause 3.3, Article 3, Chapter I of 

the Company Charter. 

iii.    Giao cho ông Nghiêm Xuân Huy - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người 

đại diện theo pháp luật thực hiện đàm phán các nội dung về giá thuê, diện tích 

thuê và các nội dung liên quan đến việc chuyển trụ sở Công ty phù hợp với yêu 

cầu của pháp luật và cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Ông Nghiêm Xuân Huy 

thực hiện báo cáo các nội dung với Hội đồng quản trị khi có yêu cầu/ To Assign 

Mr. Nghiem Xuna Huy - Chairman of the Board of Directors doubles as a Legal 

Representative to negotiate the contents of the rental charge, the leased area 

and the content related to the relocation of the Company’s Headquarters in 

accordance with the requirement of provisions of law and State Competent 

authorities. Mr. Nghiem Xuan Huy reports the contents to the Board of 

Directors upon request 

4 10:45– 11:00 

 

Thảo luận vấn đề khác; Hỏi đáp (nếu có) và biểu quyết/ Other Issues; Q&A (if 

any); voting   

5 11:00– 11:15 Kiểm phiếu/Nghỉ giải lao/ Votes counting/Coffee break 

6 11:15 – 11:30 Công bố kết quả kiểm phiếu/ Voting results 

Thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ Approving Meeting’s 

minutes and resolution 

Bế mạc Đại hội/ Closing remarks 
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