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CÔNG TY CỔ PHẦN 

THÉP VIỆT- Ý 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hưng Yên, ngày      tháng       năm 2022 

 
BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU 

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 

MINUTES OF VOTING CHECKING RESULTS OF  

SHAREHODERS’ WRITTEN OPINIONS 
 

 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa 

XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; 

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

Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17th, 2020; 

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 

2019; 

- Điều lệ Công ty Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý, 

         Pursuant to the Charter of the Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company, 

- Căn cứ Nghị quyết số     /NQ- HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản 

trị về việc: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

Pursuant to Resolution No. /NQ- BOD dated October 05th, 2022 of the BOM 

regarding: The last registration date to collect written opinions of shareholders; 

- Căn cứ Quyết định số      /QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 của Hội đồng quản 

trị về việc: thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản; 

 Pursuant to Decision No.   /QD-HĐQT dated December 27, 2021 of the 

BOM regarding: Establishing a vote counting committee to collect written opinions 

of shareholders; 

Hôm nay, vào hồi      h00’ ngày    /11/2022, tại Công ty Cổ phần Thép Việt - 

Ý, (KCN Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên), Ban kiểm 

phiếu gồm có: 

Today, at :00 AM on , at Vietnam – Italy Steel Joint Stock Company, (Pho Noi 

A Industrial Park, Giai Pham Commune, Yen My District, Hung Yen Province), the 

Vote Counting Committee includes: 

1 Ông/ Mr.  ……………… - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the B.O.M 

Trưởng ban/ Leader 

DỰ THẢO/ 

DRAFT 
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2 Ông/ Mr. ………………   - TVHĐQT, Tổng giám đốc/ Member of the 

B.O.M cum General Director  

Ủy viên/ Member 

3 Ông/ Mr. ……………… - Thành viên HĐQT/ Member of the BOM; 

  Ủy viên/ Member; 

4 Ông/ Mr.  - Thành viên HĐQT/ Member of the BOM; 

 Ủy viên/ Member;  

 

5 Ông/ Mr.  - Thành viên HĐQT/ Member of the BOM; 

Ủy viên/ Member;  

 

6 Ông/ Mr.  - Trưởng Ban kiểm soát/                                             

Leader of the Inspection Committe  

Ủy viên/ Member;   

 7 Ông/ Mr.  - TV ban kiểm soát/ Member of Inspection 

Committee 

 Ủy viên/ Member 

 

8 Bà/ Ms.  - TV BKS/ Member of the Inspection Committee                                      

   Ủy viên/ Member;  

 9 Ông/ Mr.  - Phó Tổng giám đốc/ Deputy General Director 

10 Bà/ Ms. - Kế toán trưởng/ Chief accountant 

11 Bà/ Ms.  - Thư ký HĐQT/ B.O. M’s Secretary   

Thư ký/ Secretary. 

 và Người giám sát kiểm phiếu/ Supervior Shareholder: Cổ đông/ Shareholder 

................................... – Mã số cổ đông/ Shareholder code  ............ 

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN 

PURPOSE OF COLLECTING OPINION: 

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý trình Đại hội đồng cổ đông thông qua 

các vấn đề sau đây: 

Board of Management of Vietnam – Italy Steel JSC submits General Meeting of Shareholder 

approval contents as follows: 

Hợp nhất 2 dự án thành 1 dự án: “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại Hải 

Phòng”/ Merge 2 investment projects into 1 project: “Vietnam-Italy Rolling and Steel 

Making Factory in Hai Phong”; 

II. PHƯƠNG THỨC GỬI: Gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện 

METHOD OF SENDDING BALLOTS: To send directly or by post. 

III.  VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN/ VOTING ISSUES: 

1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại Hải 

Phòng” 
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  Approval the project investment policy:“Vietnam-Italy Rolling and Steel 

Making Factory in Hai Phong”. 

IV. NGUYÊN TẮC KIỂM PHIẾU 

1. Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;  

Voting ballots: 01 share is equivalent to 01 vote. 

2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ là phiếu thuộc các trường hợp sau: (i) đánh 

dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó 

không hợp lệ; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người 

đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông tổ chức); (iii) phong bì bị mở trước khi 

kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, 

đánh dấu thêm ký hiệu.  

An invalid opinion form is a vote in the following cases: (i) If two or more boxes are 

marked on an issue to be consulted, the voting part on that issue is invalid; (ii) no signature 

(if individual shareholder), no signature of legal representative and seal (if institutional 

shareholder); (iii) the envelope was opened before the counting of votes; (iv) sent to the 

Company after the prescribed time limit; (v) the ticket is corrected, erased, marked with 

additional symbols. 

3. Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã 

được Công ty Cổ phần Thép Việt - Ý gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ 

mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết. 

The opinion ballots were not sent and the shareholder opinion forms were sent to 

shareholders by Vietnam - Italy Steel Joint Stock Company but were returned due to incorrect 

registered address of shareholders not participating in the vote. 

V. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU 

VOTE COUNTING RESULT 

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông và kết quả kiểm phiếu: 

Total number of votes sent to shareholders and vote counting results: 

- Tổng số cổ đông: …. cổ đông 

Total number of shareholders: …. shareholder 

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi cho cổ đông có quyền biểu quyết theo danh 

sách cổ đông chốt ngày 09/11/2022 là:  … Phiếu lấy ý kiến tương ứng với 73.830.393 

(bằng chữ: bảy mươi ba triệu tám trăm ba mươi nghìn ba trăm chín mươi ba) cổ phần 

bằng 100% phiếu biểu quyết, trong đó có .......... cổ đông tham gia biểu quyết (Danh 

sách cổ đông tham gia biểu quyết chi tiết tại Phụ lục đính kèm biên bản này). 

  The total number of opinion ballots sent to shareholders with voting rights 

according to the list of shareholders as of November 09th, 2022 is: 73,830,393 (in 

words: seventy-three million eight hundred thirty thousand three hundred and ninety-

three). shares equal to 100% of voting shares, in which there are ......... voting 

shareholders (Detailed list of shareholders participating in voting is in the Appendix 

attached to the minutes this version). 
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- Thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến về Công ty Cổ phần Thép Việt-Ý: 16h00’ 

ngày 22/11/2022. 

Deadline for receiving the opinion form about Vietnam-Italy Steel Joint Stock 

Company: 16h00' on November 22nd, 2022. 

- Phương thức cổ đông gửi phiếu ý kiến về Công ty: Qua bưu điện, qua fax và 

email. 

- Methods for shareholders to send their opinion forms to the Company: By 

post, fax and email 

2. Kết quả kiểm phiếu chi tiết như sau: 

Vote countting result 

No. Nội dung/ Contents 

Số lượng phiếu 

lấy ý kiến/ Total 

number of issued 

share 

Số phiếu biểu 

quyết tương 

ứng/ Equivalent 

voting share 

Tỷ lệ % phiếu 

biểu quyết/ Rate 

% of voting share 

1 Tổng số phiếu phát ra 

Total number of shareholder sent 

ballots 

   

2 Tổng số phiếu thu về của cổ đông 

tham gia biểu quyết, trong đó: 

Total number of valid ballots, which 

in 

   

2.1 Số phiếu hợp lệ 

Number of valid ballots 

   

2.2 Số phiếu không hợp lệ 

Number of invalid ballots 

   

3 Số phiếu không tham biểu quyết 

Number of No comments 

   

 

VI. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA/ DECISION TO BE 

APPROVED: 

Căn cứ kết quả kiểm phiếu trên, Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn 

đề sau: 

Pursuant the vote counting result as metioned above, General Meeting of 

shareholders has approved issues as follows: 

1. Hợp nhất 2 dự án thành 1 dự án: “Nhà máy luyện và cán thép Việt Ý tại Hải 

Phòng”/ Merge 2 investment projects into 1 project: “Vietnam-Italy Rolling and Steel 

Making Factory in Hai Phong”; 

 

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc vào lúc……… giờ…….. cùng ngày 

The vote counting closed at………. In the same day 

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng ban kiểm phiếu đọc lại cho tất cả các 

thành viên tham gia và Cổ đông giám sát. Tất cả thành viên tham gia và Người giám 



5/5 
 

sát kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và cùng 

ý ký tên vào dưới đây. 

Minutes of voting checking results of shareholders’s written opinions has been 

read by Leader of Counting Board before all participants and the supervisor. All 

participants approved with this minutes and their sugnature. 

Biên bản kiểm phiếu được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. 

The vote counting minutes are made into 02 copies with the same legal validity 

 

Ông/ Mr.   

 

………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Bà/ Ms.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr.  ………………………………………………………. 

Bà/ Ms.  ………………………………………………………. 

Bà/ Ms.  ………………………………………………………. 

Ông/ Mr………………………. ………………………………………………………. 

 


