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 MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION  

8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street,  

District 1, Ho Chi Minh City, Viet Nam. 

Phone    : (+84 28) 6256 3862 

Facsimile  : (+84 28) 3827 4115  

Web          :          https://masangroup.com/masanresources/ 

 

 
 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  

SHAREHOLDERS’ OPINION COLLECTION LETTER1 
 

 
1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN HIGH-TECH MATERIALS 

Company’s name: MASAN HIGH-TECH MATERIALS CORPORATION 

 

2. Địa chỉ: Phòng 802, Tầng 8, Tòa nhà Central Plaza, Số 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, 

TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.   

Address: Suite 802, 8th floor, Central Plaza Building, 17 Le Duan, Ben Nghe Ward, District 1, Ho 

Chi Minh City, Vietnam 

 

3. Số điện thoại/Telephone number: +84 28 6256 3862         Số fax/Fax number: +84 28 3827 4115 

 

4. GCN ĐKDN số 0309966889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 

27/04/2010 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) 

Business registration certificate number: 0309966889 issued by the Department of Planning and 

Investment of Ho Chi Minh City initially on April 27, 2010 (as amended from time to time)  

 

5. Mục đích lấy ý kiến: thông qua các nội dung chính sau: 

Purpose for collecting the opinion: to approve the following matters:  

 

- Phương án chào bán cổ phần mới của Công ty 

The plan for new shares issuance of the Company 

 

Nội dung chi tiết được quy định tại mục 7 của Phiếu lấy ý kiến này. 

Details are provided at Section 7 of this Shareholders’ Opinion Collection Letter. 

 

6. Thông tin cổ đông:  

 

- Tên cổ đông/Name of shareholder: ………….  

 - Địa chỉ/Address: …………. 

- Quốc tịch/Nationality: …………. 

- Số ĐKSH/Trading code number or ID number: …………. 

Ngày cấp/ Issuance date: …………. 

- Số cổ phần sở hữu/Number of shares: …………. 

- Số phiếu biểu quyết/ Number of votes: …………. 

 

7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: 

Issues are required to collect opinions: 

 

Điều 1. Thông qua phương án chào bán cổ phần mới của Công ty như sau: 

Article 1. To approve the plan for new shares issuance of the Company as follows: 

 

 
1 Phần dịch tiếng Anh tại Phiếu lấy ý kiến này chỉ mang tính chất tham khảo. 

English translation herein is for reference purpoes only. 
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1. Phương án chào bán cổ phần mới và sử dụng vốn của Công Ty như sau:  

The issuance plan of new shares and plan of using proceeds of the Company as follows: 

   

- Mục đích chào bán và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: (i) phục vụ cho các 

mục đích chung, nhu cầu hoạt động kinh doanh và bổ sung vốn lưu động của Công Ty và/hoặc 

công ty con; và/hoặc (ii) nâng cao năng lực tài chính, quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh 

của Công Ty và/hoặc công ty con; và/hoặc (iii) tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn 

và hiệu quả của Công Ty và/hoặc công ty con.  

Purpose of the issuance and plan of using the proceeds: for (i) general corporate purposes, 

business requirements and supplementing working capital of the Company and/or its 

subsidiaries; and/or (ii) enhanced financial capability, expanded operation scale and increased 

competitiveness of the Company and/or its subsidiaries; and/or (iii) forming a basis for the 

sustainable development, safety and efficiency of the Company and/or its subsidiaries. 

 

- Nhà đầu tư được chào bán: Mitsubishi Materials Corporation. 

Investor: Mitsubishi Materials Corporation. 

 

- Tổng số cổ phần phát hành: 109.915.542 cổ phần, tương đương 11,11% vốn điều lệ của Công 

Ty tại ngày ký Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông được ban hành theo Phiếu lấy ý kiến này. 

Total number of shares to be issued: 109,915,542 shares, equivalent to 11.11% of the charter 

capital of the Company as of the signing date of the Resolution of the General Meeting of 

Shareholders issued pursuant to this Shareholders’ Opinion Collection Letter. 

 

- Loại cổ phần phát hành: cổ phần phổ thông. 

Type of shares to be issued: ordinary shares. 

 

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 

Par value: VND10,000/share. 

 

- Phương thức phát hành: chào bán riêng lẻ. 

Form of issuance: private placement. 

 

- Số lần phát hành: một lần hoặc nhiều lần. 

Number of issuance: in one or multiple tranches. 

 

- Thời điểm phát hành: trong năm 2020.  

Timing of issuance: in 2020. 

 

- Giá phát hành: không thấp hơn 18.500 VND/cổ phần. Giá phát hành tối thiểu này cao hơn giá 

trị sổ sách một cổ phần theo báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2019 của Công 

ty là 12.605 VND/cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị 

được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc, quyết định giá phát 

hành cụ thể.  

Subscription price per share: not lower than VND18,500/share. This floor subscription price 

per share is higher than the book value of a share in accordance with the 2019 audited 

consolidated financial statements of the Company, which is VND12,605/share. To authorize the 

Board of Directors, and allow the Board of Directors to re-authorize the Chairman or the 

Chief Executive Officer, to decide the specific subscription price per share. 

 

- Hạn chế chuyển nhượng: toàn bộ số lượng cổ phần phát hành theo hình thức riêng lẻ nêu trên 

sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ 

trường hợp pháp luật có quy định khác.  

Lock-up: all of new shares issued under the form of private placement shall be restricted from 

transferring within 1 year from the date of completion of the issuance, unless otherwise 

provided by the laws. 

 

2. Các cổ đông đồng ý sẽ không thực hiện quyền ưu tiên mua đối với số cổ phần mới được phát 

hành theo phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn nêu trên theo tỷ lệ tương ứng với số cổ 

phần phổ thông mà từng cổ đông đang sở hữu.  
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The shareholders agree to waive their pre-emptive rights in respect of the new shares to be 

issued in accordance with the plan of issuance of shares and use of proceeds as above based on 

the respective percentage of ordinary shares of each shareholder. 

 

3. Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công Ty lên tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần 

phổ thông thực tế được phát hành.  

To approve the increase the Company’s charter capital equivalent to the total par value of the 

number of actually issued shares. 

 

4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ để ghi nhận mức vốn điều lệ mới trên cơ sở tổng mệnh giá số 

lượng cổ phần phổ thông thực tế được phát hành và các nội dung liên quan khác tại Điều lệ.  

To approve amendment of the Charter to record the new charter capital based on the total par 

value of the number of actually issued shares and other relevant contents of the Charter. 

 

5. Thông qua việc đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung cho số lượng cổ phần mới 

thực tế được phát hành với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng 

khoán Hà Nội.   

To approve additional securities registration and trading registration for the number of 

actually issued shares with the Vietnam Securities Depository and the Hanoi Stock Exchange. 

 

6. Giao Hội đồng Quản trị, và cho phép Hội đồng Quản trị được ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội 

đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công Ty:  

To designate the Board of Directors, and allow the Board of Directors to reauthorize the 

Chairman or the Chief Executive Officer of the Company: 

 

- bổ sung hoặc sửa đổi phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn theo yêu cầu của Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước và/hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan; 

to supplement or change the plan of issuance of shares and use of proceeds at requests of the 

State Securities Commission of Vietnam and/or for compliance with relevant regulations; 

 

- thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để phong tỏa tạm thời tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước 

ngoài trước khi thực hiện phát hành cổ phần mới nhằm bảo đảm giới hạn tỷ lệ sở hữu của nhà 

đầu tư nước ngoài tại Công Ty (nếu có);  

to implement necessary works and procedures to temporarily block ownership percentage of 

foreign investors before issuing new shares in order to comply with limitations on ownership 

percentage of foreign investors in the Company (if any); 

 

- quyết định giá phát hành cụ thể; 

to decide the specific subscription price per share; 

 

- quyết định thời điểm phát hành và các vấn đề khác liên quan đến việc phát hành;  

to decide the time of issuance and other matters related to the issuance; 

  

- đàm phán và quyết định các điều kiện, điều khoản, các giao dịch cụ thể của việc phát hành cổ 

phần mới và ký kết, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng, tài liệu có liên quan; 

to negotiate and decide specific terms, conditions, transactions of the issuance of new shares 

and to sign, implement relevant agreements, contracts and documents; 

 

- quyết định phương án chi tiết sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành;   

to decide specific plan of using the proceeds from the issuance; 

 

- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ với cơ quan đăng ký doanh nghiệp, 

đăng ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch với 

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho số lượng cổ phần mới thực tế được phát hành; và  

to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital with the 

enterprise registration authority, to implement the securities registration with the Vietnam 

Securities Depository and trading registration with the Hanoi Stock Exchange for the number 

of actually issued shares; and 
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- quyết định những vấn đề khác và thực hiện những công việc khác mà Hội đồng Quản trị hoặc 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc thấy là cần thiết liên quan đến việc thực hiện 

phương án chào bán cổ phần và sử dụng vốn.   

to decide other matters and to implement other works in relation to the plan of issuance of 

shares and use of proceeds as deemed necessary by the Board of Directors or the Chairman or 

the Chief Executive Officer. 

 

Tán thành/Agree   

Không tán thành/Disagree  

Không có ý kiến/No opinion   

 

Điều 2. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc của Công Ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung 

được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua bằng phương thức lấy ý kiến Cổ đông bằng Phiếu lấy ý kiến 

này.  

Article 2. The Board of Directors and the Management Board of the Company shall be responsible for 

performing the resolutions approved by the General Meeting of Shareholders via this Shareholders’ 

Opinion Collection Letter. 

 

Tán thành/Agree   

Không tán thành/Disagree  

Không có ý kiến/No opinion   

 

Điều 3. Các nội dung được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua bằng phương thức lấy ý kiến Cổ đông 

bằng Phiếu lấy ý kiến này sẽ có hiệu lực từ ngày ký ban hành Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông và 

thay thế toàn bộ nội dung về phương án chào bán cổ phần mới của Công Ty đã được Đại Hội Đồng Cổ 

Đông thường niên năm 2020 thông qua tại Điều 9 Nghị quyết số 204/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 

29/6/2020. 

Article 3. The resolutions approved by the General Meeting of Shareholders via this Shareholders’ 

Opinion Collection Letter shall take effect from the signing date of the Resolution of the General 

Meeting of Shareholders and replace the whole content of the plan for new shares issuance of the 

Company approved by the 2020 Annual General Meeting of Shareholders in Article 9 of the Resolution 

No. 204/2020/ND-DHDCD dated 29 June 2020. 

 

Tán thành/Agree   

Không tán thành/Disagree  

Không có ý kiến/No opinion   

 

8. Phiếu lấy kiến đã được Cổ đông trả lời phải được gửi đến Công ty theo địa chỉ dưới đây: 

The completed Shareholders’ Opinion Collection Letter must be sent to the Company at the 

following address: 

 

Văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials tại Hà Nội 

Tầng 15, Tòa nhà Hòa Bình, Số 106 Hoàng Quốc Việt  

Phường Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Representative Office of Masan High-Tech Materials at Hanoi 

Floor 15, Hoa Binh Tower, No.106 Hoang Quoc Viet Street 

Nghia Do Ward, Cau Giay District, Hanoi, Vietnam 

 

hoặc số fax/or via fax number: (84-24) 3748 1398 

 

muộn nhất: 17h ngày 05/11/2020 (căn cứ theo dấu bưu điện tại thời điểm thư được phát đến tại 

địa chỉ nêu trên hoặc thời gian được ghi trên bản fax được gửi thành công). 

not later than: 5.00pm on November 5, 2020 (based on the stamp of the post office at the time of 

mail arrival at the above-mentioned address or as recorded on the successfully faxed copy). 
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Xác nhận của cổ đông/Shareholder’s confirmation:  

 

- Đối với cổ đông là cá nhân: ký và ghi rõ họ tên; 

In respect of shareholder being an individual: sign 

with your full name; 

 

- Đối với cổ đông là tổ chức: người đại diện theo pháp 

luật hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 

ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu; 

In respect of shareholder being an institution: its legal 

representative or authorised representative shall sign 

with full name, title of the signatory and sealed with 

corporate seal; 

 

- Trường hợp cổ đông không thực hiện đúng cách thức 

xác nhận theo hướng dẫn tại Phiếu lấy ý kiến này thì 

Phiếu lấy ý kiến của cổ đông sẽ được xem là không 

hợp lệ. 

In case the shareholder’s confirmation is not carried 

out properly as instructed herein, this Shareholders’ 

Opinion Collection Letter shall be considered invalid. 

 

 

 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2020 

 

Chủ tịch HĐQT 

 

[đã ký và đóng dấu] 

 

 

 

 

DANNY LE 

 

Chữ ký/Signature: ____________________________ 

 

Họ và tên/Full name: __________________________ 

 

Chức vụ/Title: ___________________________ 

 


