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MASAN GROUP 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          :          www.masangroup.com 

STT: _________ 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG  

SHAREHOLDERS’ OPINION COLLECTION LETTER 

 
1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MASAN  

Company’s name: MASAN GROUP CORPORATION 

 

2. Địa chỉ: P.802, Lầu 8, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, Việt Nam   

Address: 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam 

 

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

 

4. GCN ĐKDN số 0303576603 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM cấp lần đầu ngày 18/11/2004 (được 

sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) 

Business registration certificate number: 0303576603 issued by the Department of Planning and 

Investment of Ho Chi Minh City initially on 18 November 2004 (as amended from time to time)  

 

5. Mục đích lấy ý kiến: thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ 

sở hữu và việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty, chi tiết nêu tại mục 7 

Purpose for collecting opinion: to approve issuance plan of new shares for increase of share capital 

from owners’ equity and amendment of limitation of foreign ownership percentage in the Company as 

detailed in section 7 below.  

 

6. Thông tin cổ đông/Shareholders’ information:  

 

- Tên cổ đông/Name of shareholder: _________ 

- Địa chỉ/Address: _________ 

- Quốc tịch/Nationality: _________ 

- Số CMND / CCCD / ĐKDN / Mã số giao dịch chứng khoán / ID number / Business registration 

number / Securities trading code: _________     Ngày cấp/ Issuance date: _________ 

- Số cổ phần sở hữu/Number of shares: _________  cổ phần / shares 

- Số phiếu biểu quyết/ Number of votes: _________  phiếu / votes 

7. Vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông: 

Issues are required to collect opinions: 

 

Điều 1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội 

dung như sau: 

Article 1. To approve the issuance plan of new shares for increase of share capital from owners’ equity as 

below:  

 

1. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 

The issuance plan of new shares for increase of share capital from owners’ equity: 

 

a.  Tên cổ phiếu: 

Name of shares: 

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan. 

Shares of Masan Group Corporation. 

 

b.  Loại cổ phần phát hành:  

Type of shares: 

 

Cổ phần phổ thông. 

Ordinary share. 

c.  Mệnh giá cổ phần:  

Par value: 

 

10.000 đồng/cổ phần. 

VND10,000/share. 

d.  Tỷ lệ phát hành: 5:1 (20%) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện 
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Issuance percentage: 

 

 

quyền, cổ đông sở hữu 05 cổ phần sẽ được nhận thêm 01 cổ 

phần mới). 

5:1 (20%) (On the shareholder book closing date, 

shareholder holding 05 shares shall be entitled to receive 01 

newly issued share). 

 

e.  Số lượng cổ phần dự kiến 

phát hành: 

Proposed number of shares to 

be issued: 

  

Tối đa 236.106.938 cổ phần. 

Up to 236,106,938 shares. 

 

Số lượng cổ phần phát hành căn cứ theo tỷ lệ phát hành trên 

số lượng cổ phần đang lưu hành của Công ty và thực hiện 

theo phương pháp làm tròn xuống đến hàng đơn vị. 

The number of newly issued shares is based on the issuance 

percentage of the number of outstanding shares of the 

Company and shall be rounded down (to the whole number 

part).       

  
f.  Tổng giá trị phát hành dự 

kiến theo mệnh giá: 

Total value of the issuance on 

par value basis: 

  

Tối đa 2.361.069.380.000 đồng 

Up to VND2,361,069,380,000. 

  

g.  Đối tượng phát hành: 

Subscribers: 

  

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông của Công ty tại 

ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành. 

All shareholders hold the Company’s ordinary shares on the 

shareholder book closing date. 

  
h.  Nguyên tắc làm tròn và 

phương án xử lý phần lẻ 

cổ phần, cổ phiếu lẻ: 

Rules of rounding number of 

shares and dealing with 

fractional part of a share, 

odd shares:    

  

Sau khi nhân với tỷ lệ phát hành, số lượng cổ phần phát 

hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập 

phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ. 

After multiplying with the issuance percentage, the number 

of shares to be issued shall be rounded down to whole 

number part, the decimal part (if any) will be cancelled. 

 

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 451 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện 

quyền 20% thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: 451 

x 20% = 90,2 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn nêu trên, 

số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 90 cổ phần. 

Phần lẻ (0,2 cổ phần) sẽ được hủy bỏ. 

Example: Shareholder A holds 451 shares. With the 

issuance percentage of 20%, the number of shares that the 

Shareholder A will receive: 451 x 20% = 90.2 shares. 

Under the rules of rounding number of shares, shareholder 

A shall receive 90 new shares. The decimal part (0.2 share) 

shall be cancelled.        

  
i.  Nguồn vốn sử dụng: 

Sources of fund for the 

issuance: 

 

 

Từ thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất 

được kiểm toán. 

From capital surplus under the latest audited financial 

statements 

 

j.  Hạn chế chuyển nhượng: 

Transfer restriction: 

  

Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng. 

The new shares shall not be restricted to transfer. 

  
 

2. 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 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận mức vốn điều lệ 

mới tương ứng.  

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

total number of actually issued shares and amend, supplement the Company’s Charter to record the 

new corresponding charter capital.     
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3. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam 

hoặc Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“Đăng ký Chứng khoán”) và niêm 

yết chứng khoán bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc công ty con của Sở Giao 

dịch Chứng khoán Việt Nam hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (“Niêm yết Chứng 

khoán”) cho toàn bộ số lượng cổ phần thực tế được phát hành. 

To approve the additional registration of securities at Vietnam Securities Depository or Vietnam 

Securities Depository and Clearing Corporation (the “Securities Registration”) and additional list 

of securities on Vietnam Stock Exchange or its subsidiary companies or Ho Chi Minh City Stock 

Exchange (the “Securities Listing”) for the total number of actually issued shares.  

 

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

Quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc: 

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

Chief Executive Officer: 

 

- quyết định thời điểm phát hành sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

- to decide the time of issuance after having approval from the State Commission of Securities of 

Vietnam; 

- quyết định xử lý số cổ phần không phân phối hết; 

- to deal with the number of shares that will not be allocated; 

- thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký tăng vốn điều lệ, Đăng ký Chứng khoán và Niêm yết 

Chứng khoán; 

- to perform necessary procedures to register the increase of the charter capital, the Securities 

Registration and Securities Listing; 

- quyết định chi tiết nội dung phương án phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành 

theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định 

pháp luật có liên quan hoặc khi cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty nhằm đảm bảo đợt phát 

hành thành công, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;  

- to decide details of the issuance plan and/or to amend, supplement the issuance plan at requests of 

competent authorities or for compliance purposes or as necessary as the Company’s actual position 

in order to ensure the success of the issuance, benefits of the shareholders and the Company;  

- thực hiện các nội dung ủy quyền khác được nêu cụ thể tại phương án phát hành; và  

- to execute other authorizations as detailed in the issuance plan; and 

- 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 phát hành. 

- to decide other matters and execute other works related to the issuance that the Board or the 

Chairman or the Chief Executive Officer deems necessary.    

 

Tán thành / Agree   

Không tán thành / Disagree  

Không có ý kiến / No opinion   

 

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty với các nội dung như sau: 

Article 2. To approve the amendment of limitation of foreign ownership percentage in the Company as 

below: 

 

1. Phê duyệt việc điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty thay đổi từ 100% thành 49% 

vốn điều lệ của Công ty. 

Approving the amendment of limitation of foreign ownership percentage in the Company from 100% 

to 49% of the Company’s charter capital. 

 

2. Phê duyệt sửa đổi Điều lệ của Công ty để ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty.  

Approving the amendment of the Company’s Charter to record such foreign ownership percentage. 

 

3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Tổng Giám đốc:  

To designate the Chairman or the Chief Executive Officer:   
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a. quyết định nội dung sửa đổi Điều lệ để ghi nhận tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty; và 

to decide contents of the amendments of the Charter to record the limitation of foreign 

ownership percentage in the Company; and 

 

b. thực hiện các công việc và thủ tục cần thiết để thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công 

ty.  

to execute necessary work and procedures to notify the limitation of foreign ownership 

percentage in the Company.    

 

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: 

 

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan  

Địa chỉ: P.802, Lầu 8, Central Plaza, 17 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM, Việt Nam   

Masan Group Corporation  

Address: 8th Floor, Central Plaza, 17 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC, Vietnam 

hoặc số fax/or via fax number: +84 28 3827 4115 

hoặc địa chỉ email/or email address: ca@msn.masangroup.com  

 

muộn nhất: 17h ngày 06/01/2022 (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: 17.00 on 06/01/2022 (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). 

 

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 24 tháng 12 năm 2021 

Ho Chi Minh City, 24 December 2021 

Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

Chairman 

 

[đã ký và đóng dấu] 
 
 
 
 

NGUYỄN ĐĂNG QUANG 

 

Chữ ký/Signature: ____________________________ 

Họ và tên/Full name: __________________________ 

Chức vụ/Title: ___________________________       

mailto:ca@msn.masangroup.com

