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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM 

Independence – Freedom - Happiness 
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Hà Nội ngày 27 tháng 4 năm 2022 

Ha Noi, April 27th 2022 
 

BIÊN BẢN HỌP 

MEETING MINUTE 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

2022 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 

(Thường niên lần thứ XV) 

(The 15th Annual meeting) 

______________________ 

A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI 

Company name: Sai Gon – Ha Noi Securities Joint stock company 

Giấy phép thành lập và hoạt động số 66/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 

15/11/2007 và Giấy phép điều chỉnh các lần gần nhất số 32/GPĐC-UBCK ngày 

01/12/2014, 08/GPĐC-UBCK ngày 23/01/2018, số 96/GPĐC-UBCK ngày 

28/10/2021 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.  

Establishment and operation license No. 66/UBCK-GP issued by the State Securities 

Commission on November 15th, 2007 and the most recent adjustment licenses No. 

32/GPĐC-UBCK dated December 1st, 2014; No. 08/GPDC-UBCK dated January 

23, 2018; No. 96/GPDC-UBCK dated October 28th, 2021 issued by the State 

Securities Commission. 

GCN đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 7 ngày 18/03/2022 do Sở KHĐT TP Hà 

nội cấp mã số doanh nghiệp 0102524651  

Business registration certificate 7th adjustment dated March 18th, 2022 issued by 

Hanoi Department of Planning and Investment with enterprise code 0102524651. 

 

B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 13h30 ngày 27 tháng 04 năm 2022 

Meeting time: 13.30pm on April 27th, 2022 

C. Địa điểm điều hành: Phòng Hội trường Khách sạn Army số 1A đường Nguyễn Tri 

Phương, Quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam 
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Meeting venue: Conference Room – Army Hotel, no. 1A Nguyen Tri Phuong street, 

Ba Dinh district, Ha Noi, Vietnam. 

Theo dõi, tham dự và họp trực tuyến tại địa chỉ: http://dhcd.shs.com.vn  

Following, Attending and Online Meeting at: http://dhcd.shs.com.vn 

D. Thành phần tham dự: Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 

Giám đốc, các Cổ đông và Người đại diện ủy quyền của Cổ đông Công ty CP Chứng 

khoán Sài Gòn – Hà Nội (có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2022 do 

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp). 

Participant: Members of the Board of Directors, Board of Supervisory, Board of 

Management, Shareholders and Authorized Representatives of Shareholders of Sai 

Gon – Ha Noi Securities Joint Stock Company (named in the List of Shareholders as 

of  March 28th , 2022 provided by the Vietnam Securities Depository Center). 

E. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội:/ Personnel 

structure of the Presidium and the assisting committees at the Meeting 

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng 

cổ đông thông qua. Cụ thể tỷ lệ (%) tán thành trên tổng số cổ phần có quyền biểu 

quyết tham dự Đại hội như sau: 

The personnel structure of the Presidium and the assisting committees at the General 

Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders. Specifically, the 

percentage (%) of approval on the total number of voting shares attending the 

meeting is as follow: 

- Thông qua Nhân sự Đoàn Chủ tịch:    99,9% 

Approval percentage of the personnel of the Presidium: 99,9% 

- Thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu và Bầu cử: 100% 

- Approval percentage of the Vote Counting and Elections Committee: 100% 

1. Đoàn Chủ tịch/The Presidium: 

- Chủ tọa Đại hội: Ông Vũ Đức Tiến – Thành viên Hội đồng Quản trị - Tổng Giám 

đốc –Trưởng BTC Đại hội- Cổ đông. 

Chairman: Mr. Tien Vu Duc – Member of the Board of Directors – General 

Director –Head of the Meeting Organizing Committee - Shareholder 

- Các Thành viên: (Đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS) 

Members: (All are shareholders/Investors of SHS 

  

http://dhcd.shs.com.vn/
http://dhcd.shs.com.vn/
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 Ông Mai Xuân Sơn/Mr. Son Mai Xuan - Thành viên Hội đồng Quản trị;/ 

Member of the Board of Director 

 Ông Lê Đăng Khoa/Mr.Khoa Le Dang - Thành viên HĐQT độc lập/ 

Independent Member of the Board of Director 

2. Ban Kiểm phiếu và Bầu cử (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS): 

Vote Counting and Elections Committee (All are shareholders/Investors of SHS) 

- Ông Tạ Thanh Sơn   PTP TVTC&BLPH  Trưởng ban 

- Mr. Son Ta Thanh  Deputy head of FA&UD Head of the Board 

- Ông Cao Anh Sơn  Chánh Văn phòng HĐQT  Thành viên 

Mr. Son Cao Anh   Chief of Office of the BOD Member 

-  Bà Trần Thị Vân                P. Pháp chế và QTRR   Thành viên 

Ms. Van Tran Thi       Legal and Internal control executive Member 

- Bà Phan Thị Hương          Phó TP TVTC&BLPH    Thành viên 

Ms. Huong Phan Thi Deputy head of FA&UD member 

- Ông Phan Lê Tuấn            Trưởng phòng CNTT Thành viên 

Mr. Tuan Phan Le Head of IT Dept Member 

3. Ban Thư ký (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS): 

Meeting Secretariat (All are shareholders/Investors of SHS) 

(do Chủ tọa phiên họp lựa chọn và chỉ định) (nominated by the Chairman of the 

Meeeting)  

- Ông Triệu Tuyên TP Tổ chức Hành chính Trưởng ban 

Mr. Tuyen Trieu Head of Administrative Dep Head of the 

Secretariat 

- Bà Doãn Thị Như Quỳnh Phó Chánh VPHĐQT – NPTQT CT Thành viên 

Ms. Quynh Doan Thi Nhu  Deputy Head of BOD’s office –  

 Person in charge of corporate governance -Member 

4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông (đều là Cổ đông/Nhà đầu tư sở hữu cổ phiếu SHS) 

(được thành lập theo Quyết định số 14-2022/QĐ-HĐQT ngày 24/03/2022 của Hội 

đồng Quản trị SHS ): 

Shareholder Verification Board (All are shareholders/Investors of SHS) (was 

established under the Decision no. 14-2022/QD-HDQT dated 24th, March 2022 

by the BOD 
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- Ông Vũ Đức Trung TV Ban KS  Trưởng ban 

Mr. Trung Vu Duc Member of the BOS Head  

- Ông Phan Lê Tuấn PTP CNTT  Thành viên 

Mr. Tuan Phan Le  Deputy Head of IT Dep Member 

- Bà Trần Thị Vân P. Pháp chế và QTRR   Thành viên 

Ms. Van Tran Thi Legel and Internal control Dep Member 

F. Điều kiện tiến hành Đại hôi/ Condition for conducting the Meeting 

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Vũ Đức Trung - báo cáo tại Đại hội kết 

quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 

Head of the Shareholders Verification Board - Mr. Trung Vu Duc - reported at the 

meeting the results of the inspection of shareholder eligibility to attend the 2022 

Annual General Meeting of Shareholders: 

Tại thời điểm khai mạc (14 giờ 02 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy 

định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty với cơ cấu cổ đông như sau:  

At the time of opening (14:02), the General Meeting was eligible to proceed in 

accordance with current Laws and the Company's Charter with the following 

shareholder structure: 

Tổng số cổ đông theo Danh sách tại ngày chốt quyền tham dự họp do Trung tâm Lưu 

ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp (ngày 28/03/2022) và đã gửi Thư mời 

tham dự Đại hội là 32.082 cổ đông nắm giữ  325.265.027 cổ phần có quyền biểu 

quyết. (Số lượng cổ đông đã được lọc dữ liệu trùng từ tổng số dòng cổ đông Trung 

tâm Lưu ký chứng khoán VN cung cấp là 32.183 dòng). 

The total number of shareholders according to the List at the closing date of the right 

to attend the meeting provided by the Vietnam Securities Depository center (VSD) 

(as of March 28th , 2022) and sent the Invitation to attend the meeting is 32.082 

shareholders holding 325.265.027 voting shares. (The number of shareholders 

whose data has been filtered from the total number of shareholder lines provided by 

the Vietnam Securities Depository Center is 32.183 lines). 

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là 408 cổ đông, đại 

diện cho 165.906.977 cổ phần và chiếm tỷ lệ 51,0067% tổng số cổ phần có quyền 

biểu quyết đại diện cho 165.906.977 cổ phần, chiếm 51,00670% trên tổng số cổ phần 

có quyền biểu quyết (325.265.027 cổ phần). 

The number of attending shareholders and authorized shareholders attending the 

meeting was 408 shareholders, representing 165.906.977 voting shares representing 

165.906.977 shares, accounting for 51,00670% of the total number of voting shares 
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(325.265.027 shares) 

G. Nội dung phiên họp / Meeting content 

1. Ông Vũ Đức Tiến – TVHĐQT – Tổng Giám đốc – Trưởng ban Tổ chức ĐH 

báo cáo về việc ông Đỗ Quang Hiển gửi Đơn xin từ nhiệm Chức danh Chủ tịch 

HĐQT và đã được Hội đồng Quản trị thông qua, chấp thuận tại Quyết định số 22-

2022/QĐ-HĐQT ngày 26/4/2022. Đồng thời, ông Đỗ Quang Hiển cũng không 

tham gia đề cử/ứng cử/bầu cử bản thân vào Hội đồng Quản trị SHS nhiệm kỳ 

2022-2027. 

Mr. Tien Vu Duc - Member of the Board of Directors - General Director - Head 

of the Meeting Organization Board - reported on Mr. Hien Do Quang's 

application for resignation from the position of Chairman of the Board of 

Directors and was approved by the Board of Directors in Decision No. 22-

2022/QD-HĐQT dated April 26th, 2022. At the same time, Mr. Hien Do Quang 

also did not participate in the nomination/elected himself to the Board of 

Directors of SHS for the term 2022-2027. 

Lý do: ông Đỗ Quang Hiển được HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 

(SHB) phê chuẩn và bầu tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm 

kỳ 5 năm. Do đó, ông Đỗ Quang Hiển xin từ nhiệm để đảm bảo tuân thủ quy định 

tại Điều 34 Luật các Tổ chức Tín dụng về việc Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân 

hàng không được đồng thời đảm nhận chức danh Chủ tịch HĐQT, Thành viên 

HĐQT, Tổng Giám đốc, Phó TGĐ tại các Doanh nghiệp khác. Ông Hiển không 

tham gia Hội đồng Quản trị, Ban TGĐ và các chức danh tương đương tại các 

doanh nghiệp khác SHB, bao gồm HĐQT SHS. 

Reason: Mr. Hien Do Quang was approved by the Board of Directors of Saigon 

- Hanoi Commercial Joint Stock Bank (SHB) and elected to continue to hold the 

position of Chairman of the Bank's Board of Directors for a term of 5 years. 

Therefore, Mr. Hien Do Quang resigned to ensure the compliance with the 

provisions of Article 34 of the Law on Credit Institutions stated that the Chairman 

of the Bank's Board of Directors cannot concurrently hold the position of 

Chairman of the Board of Directors, General Director or Deputy General 

Director at other enterprises. Mr. Hien did not join the Board of Directors, Board 

of Management and equivalent positions at other enterprises of SHB, including 

the Board of Directors of SHS. 

Ông Vũ Đức Tiến – TVHĐQT – TGĐ – Trưởng BTC ĐHĐCĐ TN 2022 được 

các Thành viên HĐQT thống nhất bầu giữ chức vụ Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông 

thường niên 2022. 

Mr. Tien Vu Duc - Member of the Board of Directors - General Director - Head 
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of the Meeting Organizing Board was unanimously elected by the Board of 

Directors to hold the position of Chairman of the 2022 Annual General Meeting 

of Shareholders. 

Hội đồng Quản trị báo cáo Đại hội đồng Cổ đông được biết. 

The Board of Directors reports to the General Meeting of Shareholders to know. 

2. Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng 

cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông tham dự biểu quyết tán 

thành trên tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội như sau. 

Working Regulations and Agenda of the General Meeting have been unanimously 

approved by the General Meeting of Shareholders with a rate of 100% of the 

attending shareholders voting in favor of the total number of shareholders and 

authorized persons attending the meeting is as follows. 

- Thông qua Quy chế làm việc:   100% 

Approval on Meeting Rules: 100% 

- Thông qua Chương trình Nghị sự:  100% 

Approval on Meeting Agenda: 100% 

3. Các Báo cáo tại Đại hội: / Reports at the Meeting 

i. Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động của HĐQT và từng 

thành viên trong năm 2021 và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm 

kỳ 2022-2027 (bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, 

Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP); 

Report of the Board of Directors on the performance of the Board of 

Directors and each member in 2021 and operation orientation in 2022, term 

2022-2027 (including contents as prescribed in the Law on Enterprises, Law 

Securities, Decree 155-2020/ND-CP); 

ii. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám đốc báo 

cáo; 

Report on business performance in 2021 reported by the CEO; 

iii. Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo cáo; 

Business plan in 2022 reported by the CEO; 

iv. Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 

gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kiểm 

tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết 
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quả hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương 

trình hành động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, 

nhiệm kỳ 2022-2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh 

nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP]; 

The report of the Board of Supervisory at the 2022 Annual General Meeting 

of Shareholders includes: (i) Report of the Board of Supervisory on the 

company's business results, inspection and review of the audited financial 

statements for 2021, performance results of the Board of Directors and the 

General Director; (ii) Report on self-assessment of operation results of the 

Board of Supervisory and Members; (iii) Action plan and operation plan of 

the Board of Supervisory in 2022, term 2022-2027 [including contents as 

prescribed in the Law on Enterprises, Law on Securities, Decree 155-

2020/ND -CP]; 

v. Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;  

Audited Financial Statements for the FY2021; 

vi. Báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu tăng VĐL năm 2021 

đã được kiểm toán; 

The capital use report of the issue of shares to increase Charter capital in 

2021 has been audited; 

4. Các Tờ trình/Báo cáo do Hội đồng Quản trị báo cáo và trình ĐHĐCĐ thông 

qua tại Đại hội: 

Proposals/Reports reported by the Board of Directors and submitted to the 

General Meeting of Shareholders for approval at the General Meeting: 

i. Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án Phân phối lợi nhuận năm 

2021 và trích lập các quỹ; 

Proposal No. 03-2022/TTr-ĐHĐCD on the Plan for Profit Distribution in 

2021 and the setting up of funds; 

ii. Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ 

tức năm 2021 và Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ 

nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu; 

Proposal No. 04-2022/TTr-ĐHĐCD Plan to issue shares to pay dividends 

in 2021 and Plan to issue shares to increase share capital from equity for 

existing shareholders; 
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iii. Tờ trình số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Phương án niêm yết Trái phiếu trên hệ 

thống giao dịch chứng khoán khi thực hiện phát hành/chào bán ra công 

chúng năm 2022; 

Proposal No. 05-2022/TTr-DHDCD on the Plan to list Bonds on the 

securities trading system when issuing/public offering in 2022; 

iv. Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ về triển khai phát hành/chào bán và niêm 

yết chứng quyền có bảo đảm; 

Proposal No. 06-2022/TTr-DHDCD on issuance/offering and listing of 

covered warrants; 

v. Tờ trình số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tối đa tại 

SHS; 

Proposal No. 07-2022/TTr-ĐHĐCD on the Maximum Foreign Ownership 

Ratio at SHS; 

vi. Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ về ngân sách, tổng mức thù lao, thưởng, 

phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ; 

Proposal No. 08-2022/TTr-DHDCD on budget, total remuneration, bonus, 

allowance and other benefits for the Board of Directors, Board  of 

Supervisory ; 

vii. Tờ trình số 09-2022/TTr-ĐHĐCĐ về cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán 

GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính; 

Proposal No. 09-2022/TTr-DHDCD on provision of clearing and settlement 

services and financial product offering. 

viii. Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công 

ty; 

Proposal No. 10-2022/TTr-DHDCD on the adjustment and supplementation 

of the Company's Charter; 

ix. Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc 

lập năm Tài chính năm 2022;  

Proposal No. 11-2022/TTr-ĐHĐCD on the selection of an independent 

auditing company for the fiscal year 2022; 

x. Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ về việc thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS 
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Công ty nhiệm kỳ 2022-2027; 

Proposal No. 12-2022/TTr-DHDCD on the approval of the Company's 

Board of Directors and Board of Supervisory Structure for the term 2022-

2027; 

xi. Báo cáo số 14-2022/TTr-ĐHĐCĐ về Danh sách ứng cử, đề cử bầu Thành 

viên HĐQT, Ban Kiểm soát SHS nhiệm kỳ 2022-2027. 

Report No. 14-2022/TTr-ĐHĐCD on the list of candidates and nominations 

for the election of members of the Board of Directors and Supervisory Board 

of SHS for the term 2022-2027. 

5. Thảo luận tại Đại hội: Discussion at the Meeting 

Vào hồi 15h35, Đại hội triển khai phiên thảo luận:  

At 15:35, the Meeting conducted a discussion session: 

Câu hỏi/ Quetions 

- Kế hoạch KD năm 2022 là dựa trên kịch bản thị trường nào, nếu thị trường giảm 

thì kế hoạch liệu có đạt được không? 

What market scenario is the business plan for 2022 based on, if the market falls, 

will the plan be achieved? 

- Thao túng trên TTCK diễn ra rất nhiều. SHS là một trong những CTCK hàng 

đầu, SHS có biện pháp gì để xử lý, ngăn chặn các nhà đầu tư vi phạm trên TTCK 

hiện nay? 

- Hoạt động kinh doanh Trái phiếu của SHS? 

- Manipulation on the stock market takes place a lot. SHS is one of the leading 

securities companies, what measures does SHS have to handle and prevent 

investors from violating the current stock market? 

- SHS's bond business? 

- Công ty có phát sinh nợ xấu liên quan tới các mã giảm mạnh (như FLC, BĐS…) 

trong thời gian qua không? 

Has the company incurred bad debts related to stocks with strong declines (such 

as FLC, real estate...) in the past time? 

Công ty có mua lại CP phát hành thêm năm 2022 không? 

Will the company buy back additional shares issued in 2022? 

Qua đợt phát hành CP vừa qua, các cổ đông đang chịu thiệt hại nặng nề do giá bị 

chia ra và biến động thị trường, Công ty có hỗ trợ gì đối với cổ đông không? 

Through the recent issuance of shares, shareholders are suffering heavy losses 

due to price splits and market fluctuations, does the company provide any support 

to shareholders? 

Tại đầu năm 2022, chỉ số tài chính của SHS đang rất tốt. Tuy nhiên thời điểm vừa 

rồi giá cổ phiếu đi xuống mạnh khiến NĐT đồng hành hết sức bất an. TGĐ có gì 

chia sẻ cùng NĐT để chúng tôi tin tưởng đồng hành? 

At the beginning of 2022, SHS's financial ratios are very good. However, recently, 
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the stock price dropped sharply, making investors extremely insecure. What does 

the CEO have to share with investors for us to trust and accompany? 

SHS là cổ phiếu rất tốt, vì sao giảm theo các cổ phiếu đầu cơ thời gian gần đây? 

SHS is a very good stock, why is it falling according to recent speculative stocks? 

TVHĐQT - Tổng Giám đốc Vũ Đức Tiến thay mặt Đoàn Chủ tịch trả lời các câu 

hỏi/kiến nghị của Cổ đông như sau: 

Board of Directors – CEO Tien Vu Duc- on behalf of the Presidium answered 

questions/recommendations of Shareholders as follows: 

- Khi lập Kế hoạch kinh doanh, TGĐ đã có cơ sở để xây dựng, dựa trên những 

giả định về thị trường. Đương nhiên nếu thị trường suy giảm thì doanh thu 

môi giới và tự doanh bị sụt giảm, Ban Điều hành cũng cố gắng và nỗ lực để 

đạt được thành quả cao nhất dựa trên các sản phẩm khác ngoài môi giới. 

When making the Business Plan, the Company General Director had a basis 

to build, based on market assumptions. Of course, if the market declines, 

brokerage and proprietary trading revenue will decrease. The Board of 

Management also tries to achieve the best results based on products other 

than brokerage. 

- Với diễn biến thị trường đang xấu thời gian gần đây, kết quả kinh doanh của 

SHS có thể chịu tác động. Nhưng với nỗ lực của CBNV , chúng tôi sẽ cố gắng 

hết sức để đạt được kế hoạch, mong Cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng chúng 

tôi. 

With the recent bad market movements, SHS's business results may be 

affected. But with the efforts of employees, we will try our best to achieve the 

plan. We hope Shareholders accompany us. 

- SHS cũng rất tiếc vì những xáo trộn gần đây trên thị trường chứng khoán và 

bất động sản, làm thiệt hại cho rất nhiều Nhà đầu tư.  

SHS is also very sorry for the recent turmoil in the stock and real estate 

markets, which has caused damage to many Investors. 

- Cơ quan quản lý nhà nước rất tích cực, mạnh mẽ với hành vi thao túng. Với 

thành viên thị trường, SHS tích cực công bố thông tin, cảnh báo, đảm bảo tuân 

thủ quản trị rủi ro, tuân thủ quy định pháp luật, công bố thông tin đến nhà đầu 

tư. Hạn chế danh mục đầu tư những cổ phiếu xấu. Trường hợp khác sẽ nhờ sự 

can thiệp của cơ quan pháp luật. 

State management agencies are very active and strong with manipulative 

behavior. With market members, SHS actively discloses information, warns, 

ensures compliance with risk management, complies with legal regulations, 

and discloses information to investors. We suggest to Limit your portfolio to 

bad stocks. In other cases, the intervention of law enforcement agencies will 
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be required. 

- Về phát hành trái phiếu doanh nghiệp: Hiện nay Thị trường Trái phiếu doanh 

nghiệp đang bị lạm dụng nên chúng tôi rất thận trọng đánh giá trước khi tham 

gia tư vấn, đầu tư, trên cơ sở quy trình quản lý, đánh giá chặt chẽ, tuân thủ 

pháp luật và vì lợi ích Công ty và Cổ đông.  

Regarding corporate bond issuance: Currently, the corporate bond market is 

being abused, so we are very cautious in evaluating enterprises before 

participating in investment and consulting, on the basis of strict management 

and evaluation process. strictly, in compliance with the law and for the benefit 

of the Company and Shareholders. 

- Về việc quản trị rủi ro, chúng tôi rất coi trọng việc đánh giá để cho vay margin. 

Nếu như cổ đông đồng hành lâu dài với SHS sẽ thấy danh mục ký quỹ của 

chúng tôi không chỉ dựa trên đánh giá của UBCKNN, các CTCK khác mà còn 

theo đánh giá, thẩm định riêng của SHS. Chúng tôi không có nợ xấu đối với 

những mã của FLC, cổ phiếu BĐS. 

Regarding risk management, we attach great importance to the evaluation for 

margin lending. If shareholders are long-term companions with SHS, they will 

see that our margin portfolio is not only based on the assessment of the State 

Securities Commission and other securities companies but also according to 

SHS's own assessment and appraisal. We have no bad debt for FLC stocks, 

real estate stocks. 

- Chúng tôi sẽ chuyển lại cho bộ phận Môi giới thông tin liên hệ về việc cổ 

đông muốn giao dịch mua/bán lại quyền mua cổ phiếu chào bán thêm năm 

2022. 

We will return to the Brokerage department contact information about the 

shareholder wishing to buy/resell the right to buy additional shares offered in 

2022. 

- Về việc chào bán cổ phiếu SHS năm 2022: Đại hội đồng cổ đông phiên họp 

bất thường năm 2022 thông qua phương án chào bán cổ phiếu với giá 12.000 

đồng/cp, không hạn chế chuyển nhượng. 

Regarding the sale of SHS shares in 2022: The extraordinary general meeting 

of shareholders in 2022 approved the plan to offer shares at the price of 

12.000 VND/share, with no transfer restrictions. 

- Khi trình Phương án chào bán cổ phiếu giá 12.000 đồng/cp, giá cổ phiếu SHS 

đang trên 40.000 đồng. Cổ phiếu vận động theo giá thị trường. Lý do phát 

hành là tăng quy mô hoạt động, khả năng tài chính của SHS, đảm bảo có sự 

cạnh tranh vượt trội so với các đối thủ. Trong thời gian tới quy định về trái 

phiếu doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi nên những công ty nào dựa vào trái 
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phiếu sẽ khó khăn. 

When submitting the plan to offer shares at the price of 12,000 VND/share, 

the share price of SHS was over 40,000 VND. Stocks prices move according 

to market prices. The reason for the issuance is to increase the operating scale 

and financial capacity of SHS, ensuring superior competition compared to 

rivals. In the coming time, regulations on corporate bonds will change, so 

companies that rely on bonds will face difficulties. 

- Giai đoạn vừa qua, biến động thị trường quá mạnh ảnh hưởng tới mọi cổ phiếu, 

không riêng SHS đều nằm trong đà giảm. TVHĐQT và Ban TGĐ xin chia sẻ 

với Cổ đông về việc này. Tuy nhiên hoạt động của Doanh nghiệp đang diễn 

ra bình thường và thuận lợi, chúng tôi mong Nhà đầu tư đồng hành, chuyên 

nghiệp trong nghiên cứu và đánh giá doanh nghiệp. 

Recently, the market volatility was too strong, affecting all stocks, not only 

SHS. The market was in a downtrend. The Board of Directors and the Board 

of Management would like to share with Shareholders about this fact. 

However, the operation of the Company is taking place normally and 

smoothly, we hope that the Investor will accompany and be professional in 

researching and evaluating the business. 

- Nhà đầu tư trên TTCK hiện nay đã và đang phân loại ra doanh nghiệp nào tốt 

và xấu, chỉ số tài chính của SHS dài hạn rất tốt và được đánh giá cao. Với việc 

thị trường đang biến động do tin đồn và những tác động từ vụ bắt giữ các cá 

nhân vi phạm pháp luật, tình hình đó sẽ qua và lúc đó giá trị cổ phiếu sẽ về 

giá trị thật. Cổ phiếu đang bị ảnh hưởng bởi thông tin của thị trường. Nhà đầu 

tư cần phân loại thông tin đâu là đúng đâu là sai. Các chỉ số tài chính của SHS 

tương đương với các công ty chứng khoán hàng đầu. Tôi khẳng định rằng sau 

cơn mưa trời lại sáng, mọi thứ sẽ trở lại bình thường. 

Investors on the stock market have been sorting out good and bad businesses. 

The long-term financial ratios of SHS are very good and highly appreciated. 

With the market volatile due to rumors and the effects of the arrests of illegal 

individuals, that situation will pass and then the stock value will return to its 

true value. Stocks are affected by market information. Investors need to sort 

out what is true and what is false. SHS's financial indicators are comparable 

to leading securities companies. I affirm that after the rain, the sun will shine 

again, everything will be back to normal. 

- Từ giai đoạn 2017 - 2018, SHS là một trong những công ty có thị phần môi 

giới hàng đầu. Có hai lý do giảm thị phần. Thứ nhất là hệ thống công nghệ, 

nên chưa thể tham gia thị phần phái sinh. Thứ hai, đó là cạnh tranh của công 

ty chứng khoán, nhiều đơn vị trả hết phí cho môi giới, làm lỗ mảng môi giới. 



 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2022_27.04.2022 13 

From the period 2017 - 2018, SHS was one of the companies with the leading 

brokerage in market share. There are two reasons for the decrease in market 

share. The first is the technology system, so it is not possible to participate in 

the derivatives market. Secondly, it is competition from securities companies, 

many rivals pay all brokerage fees, causing losses in the brokerage segment. 

- Liệu nhà đầu tư có chấp nhận với kết quả lỗ như vậy. Câu hỏi đặt ra là đánh 

đổi tăng thị phần và hiệu quả. Biên phí của SHS đang là cao nhất thị trường. 

Tuy vậy, năm 2022 SHS tăng cường phát triển công nghệ, tài chính và khả 

năng tư vấn để đầu tư cho phát triển môi giới, coi hoạt động của Môi giới là 

trọng tâm, lấy lại thị phần Top 6 CTCK về MG. 

Will investors accept such loss results? The question is the trade-off of 

increasing market share and efficiency. SHS's fee margin is the highest in the 

market. However, in 2022, SHS will strengthen the development of 

technology, finance and consulting capabilities to invest in brokerage 

development, considering brokerage activities as the focus, regaining market 

share of the Top 6 securities companies in brokerage. 

- SHS không phải là cổ phiếu đầu cơ, NĐT đánh giá cổ phiếu SHS theo các chỉ 

số tài chính. Mời NĐT có dịp qua Trụ sở Công ty để cùng nói thêm về giá trị 

của SHS cũng như đầu tư chứng khoán. 

SHS is not a speculative stock, investors evaluate SHS shares according to its 

financial indicators. We also invite investors to have the opportunity to visit 

the Company's Headquarters to talk more about the value of SHS as well as 

investment in securities. 

- Việc phù hợp với KRX là bắt buộc phải làm. Phần mềm, phần core của SHS 

là dùng của nước ngoài. Thời gian này SHS có thể lựa chọn nhiều phần mềm 

core để thay đổi, nâng cấp phần mềm phục vụ cho NĐT giao dịch. SHS đang 

hợp tác chặt chẽ với SHB và T&T để phát triển mạnh công nghệ số. 

Compliance with KRX is a must. Software and core parts of SHS are used 

from abroad. At this time, SHS can choose many core software to change and 

upgrade the software for trading investors. SHS is working closely with SHB 

and T&T to strongly develop digital technology. 

- Nhiệm kỳ HĐQT năm nay có 2 cá nhân rất mạnh về Công nghệ thông tin và 

Ngân hàng số là ông Đỗ Quang Vinh – TVHĐQT – Phó Tổng Giám đốc - 

Giám đốc Ngân hàng Số SHB và ông Lưu Danh Đức – Giám đốc CNTT T&T 

tham gia HĐQT nhằm đẩy mạnh hoạt động công nghệ của SHS. Nhà đầu tư 

có thể tin tưởng vào sự phát triển mạnh mẽ về công nghệ tại SHS thời gian 

tới. 

This year's Board of Directors has two individuals who are very strong in 
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Information Technology and Digital Banking: Mr. Vinh Do Quang - Member 

of the Board of Directors - Deputy General Director - Director of SHB Digital 

Bank and Mr. Duc Luu Danh - IT Director of T&T to join the SHS’s Board of 

Directors to promote technology activities of SHS. Investors can count on the 

strong development of technology at SHS in the coming time. 

6. Báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự biểu quyết / 

Report at the General Meeting the results of checking the shareholder's 

eligibility to attend the voting 

Tại thời điểm 16h giờ 15 phút Đại hội biểu quyết thông qua các vấn đề, Ban Kiểm 

tra tư cách Đại biểu báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự 

biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau: 

At 4:15 p.m., the Meeting voted to approve the issues, the Shareholders 

Verification Board reported at the General Meeting the results of the inspection 

of shareholder eligibility to attend and vote at the 2022 Annual General Meeting 

of Shareholders as follows: 

Số lượng cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 469 cổ đông, 

đại diện cho 166.910.718 cổ phần, chiếm 51,31530% trên tổng số cổ phần có 

quyền biểu quyết (325.265.027 cổ phần). 

The number of shareholders attending and authorized shareholders attending the 

meeting was 469 shareholders, representing 166.910.718 shares, accounting for 

51,31530% of the total number of voting shares (325,265,027 shares). 

H. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

Resolution of the general meeting of shareholders 

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình và thảo luận, bầu cử và biểu quyết cho ý kiến 

về các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty 

CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội đã nhất trí thông qua các nội dung sau: 

After reviewing the Reports, Proposals and discussing, electing and voting on related 

issues, the 2022 Annual General Meeting of Shareholders of Saigon - Hanoi 

Securities Joint Stock Company has approved to the following issues: 

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị tại Đại hội, bao gồm: kết quả hoạt 

động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị trong năm 2021 

và định hướng hoạt động trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-2027, các nội dung 

theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155-

2020/NĐ-CP. 

Approval of the Board of Directors’ Report at the General Meeting, including: 
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the performance results of the Board of Directors and each member of the Board 

of Directors in 2021 and operating orientation in 2022, in term of 2022 -2027, 

the contents according to the regulations of the Enterprise Law, Securities Law, 

Decree number 155-2020/NĐ-CP. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.978.223 0 0 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

99,99 0 0 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,978,223 0 0 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0 

 

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 do Tổng Giám 

đốc báo cáo. 

Approval of report of the CEO’s 2021 business results 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.978.223 0 0 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

99,99 0 0 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,978,223 0 0 

Percentage/Total 

attending and 

99.99 0 0 
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voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

 

3. Thông qua Kế hoạch hoạt động Kinh doanh năm 2022 do Tổng Giám đốc báo 

cáo. 

Approval of report of the General Manager’s 2022 business activity plans 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.963.823 0 14.400 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

99,99 0 0,00873 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,963,823 0 14,400 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0.00873 

4. Thông qua Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty. 

Approval of the FY 2021 audited Financial Statement. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.978.223 0 0 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết biểu 

quyết 

99,99 0 0 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,978,223 0 0 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0 
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5. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 

2022 gồm: (i) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, 

kiểm tra xem xét Báo cáo Tài chính năm 2021 đã được kiểm toán, kết quả hoạt 

động của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc; (ii) Báo cáo tự đánh giá kết quả 

hoạt động của Ban kiểm soát và Thành viên Kiểm soát; (iii) Chương trình hành 

động, kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2022, nhiệm kỳ 2022-

2027 [bao gồm các nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng 

khoán, Nghị định 155-2020/NĐ-CP]. 

Approval of the Board of Supervisors’ report at the 2022 General Meeting, 

including: (i) The report of the Board of Supervisors about business results of the 

company, checking and reviewing 2021 audited Financial Statement, the 

performance results of the Board of Directors and General Manager; (ii) the 

performance result of the Board of Supervisors and member; (iii) Action 

Programs, activity plans of the Board of Supervisors in 2022, in term of 2022-

2027 [including the contents according to the regulations of the Enterprise Law, 

Securities Law, Decree number 155-2020/NĐ-CP]. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.975.223 0 3.000 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

99,99 0 0,0018 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164.975.223 0 3.000 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99,99 0 0,0018 

6. Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 và trích lập các quỹ 

theo nội dung Tờ trình số 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of the profit distribution and the plan of appropriating funds in 2021 

according to the Proposal No 03-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 
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Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.938.983 35.380 3.660 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

99,98 0,0214 0,0022 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,938,983 35,380 3,660 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.98 0.0214 0.0022 

7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và Phát 

hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông 

hiện hữu theo nội dung Tờ trình số 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of plan of issuing shares to pay dividends in 2021 and issuing shares to 

increase the equity capital from owner resource for existing shareholders 

according to the Proposal No 04-2022/TTr-ĐHĐCĐ 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.941.783 32.780 3.660 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

99,98 0,01987 0,0022 
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Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,941,783 32,780 3,660 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.98 0.01987 0.0022 

 

8. Thông qua niêm yết Trái phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán khi 

thực hiện phát hành/chào bán ra công chúng năm 2022 theo nội dung Tờ trình 

số 05-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of the listing of Bonds on the Securities Exchange system when they are 

issued/offered to the public in 2022 according to the Proposal No 05-2022/TTr-

ĐHĐCĐ 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.958.962 3.000 16.261 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

99,99 0,00182 0,0099 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,958,962 3,000 16,261 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0.00182 0.0099 

9. Thông qua triển khai Phát hành/Chào bán và niêm yết chứng quyền có bảo 

đảm theo nội dung Tờ trình số 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of the Issuance/Offering and listing of covered warrants according to 

the Proposal No 06-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 
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Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 161.697.702 3.278.660 1.861 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

98,01 1,987 0,0011 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

161,697,702 3,278,660 1,861 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

98.01 1.,987 0.0011 

10. Thông qua Báo cáo về Tỷ lệ Sở hữu nước ngoài tại SHS theo nội dung Tờ trình 

số 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of the Foreign Ownership Ratio report at SHS according to the 

Proposal No 07-2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.977.362 200 661 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

99,99 0,00012 0,0004 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,977,362 200 661 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0.00012 0.0004 
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11. Thông qua Báo cáo năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 về Ngân sách, tổng 

mức thù lao, thưởng, phụ cấp và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban 

kiểm soát theo nội dung Tờ trình số 08-2022/TTr-ĐHĐCĐ: 

Approval of the 2021 Report and the 2022 Plan on the budget, total 

remuneration, bonuses, allowances, and other benefit for the Board of Directors 

and the Board of Supervisors according to the Proposal No 08-2022/TTr-

ĐHĐCĐ. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.954.822 0 21.500 

Tỷ lệ %/Tổng số PBQ 

của cổ đông dự họp có 

QBQ và biểu quyết 

99,99 0 0,013 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting shares 164,954,822 0 21,500 

Percentage/Total 

attending and voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99,99 0 0,013 

12. Thông qua Phương án thực hiện hoạt động cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh 

toán GDCK và Chào bán sản phẩm tài chính theo nội dung Tờ trình số 09-

2022/TTr-ĐHĐCĐ. 

Approval of providing services as clearing and payment of securities transactions 

and offering financial products according to the Proposal No 09-2022/TTr-

ĐHĐCĐ. 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.968.322 0 8.000 

Tỷ lệ %/Tổng số PBQ 

của cổ đông dự họp có 

QBQ và biểu quyết biểu 

quyết 

99,99 0 0,0049 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting shares 164,968,322 0 8,000 

Percentage/Total 

attending and voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0.0049 

13. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty (theo nội dung 

Tờ trình số 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ), Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày 

27/04/2022, là duy nhất và thay thế cho các bản Điều lệ đã ban hành trước đây, 
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Approval of amendments, additions, adjustments of the company’s Charter 

(according to the Proposal No 10-2022/TTr-ĐHĐCĐ), This Charter shall be 

effective from April 27th, 2022, is unique and replaces all prior Charters, 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.969.522 0 6.800 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết 

99,99 0 0,0041 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,969,522 0 6,800 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0.0041 

14. Thông qua Phương án lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm tài chính 

2022 (theo nội dung Tờ trình số 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ),  

Approval of selecting the independent audit company for 2022 Financial 

Statement (according to the Proposal No 11-2022/TTr-ĐHĐCĐ) 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 161.694.062 0 3.282.260 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

98,01 0 1,9894 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

161,694,062 0 3,282,260 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

98.01 0 1.9894 
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15. Thông qua Cơ cấu HĐQT và BKS Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo nội dung 

Tờ trình số 12-2022/TTr-ĐHĐCĐ),  

Approval of the structure of the Board of Directors and the Board of Supervisors 

of the Company in term of 2022-2027 according to the Proposal No 12-2022/TTr-

ĐHĐCĐ 

Nội dung Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

SLPBQ 164.973.291 0 3.000 

Tỷ lệ %/Tổng số 

PBQ của cổ đông 

dự họp có QBQ và 

biểu quyết  

99,99 0 0,0018 

Content Approve Disapprove No comment 

The valid voting 

shares 

164,973,291 0 3,000 

Percentage/Total 

attending and 

voting 

shareholders’ valid 

voting shares 

99.99 0 0.0018 

16. Thông qua Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm 

soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 (trên cơ sở Báo cáo Danh sách ứng viên tham gia 

Thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2022-2027 số 14-2022/TTr-ĐHĐCĐ) 

như sau: 

Approval of election result of the Board of Directors and Supervisory Board for 

the term 2022 – 2027 according to the Proposal No 14-2022/TTr-ĐHĐCĐ on the 

list of candidates to join the Board of Directors and the Board of Supervisors in 

term of 2022-2027 as follows: 

1. Hội đồng Quản trị - 05 thành viên 

(xếp theo Thứ tự người nhận được số phiếu bầu cao nhất trở xuống) 

 List of BOD: 05 members (ranked by number of votes from highest to lowest). 
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STT Họ và tên Số phiếu bầu 

1, Ông Đỗ Quang Vinh 210.420.577 

2, Ông Vũ Đức Tiến 177.588.780 

3 Ông Lê Đăng Khoa 163.328.590 

4 Ông Lưu Danh Đức 143.330.423 

5 Bà Nguyễn Diệu Trinh 125.899.450 

 

No. Name The valid voting shares 

1  Mr.Vinh Do Quang 210,420,577 

2  Mr. Tien Vu Duc 177,588,780 

3  Mr. Khoa Le Dang 163,328,590 

4  Mr. Duc Luu Danh 143,330,423 

5  Mrs. Trinh Nguyen Dieu  125,899,450 

 

2. Ban Kiểm soát – 03 thành viên 

(xếp theo Thứ tự người nhận được số phiếu bầu cao nhất trở xuống) 

List of Board of Supervisors: 03 members (ranked by number of votes from highest 

to lowest) 

STT Họ và tên Số phiếu bầu 

1. Bà Phạm Thị Bích Hồng 167.945.567 

2. Ông Vũ Đức Trung 163.748.187 

3. Bà Lương Thị Lựu  163.263.384 

 

No Name The valid voting shares 

1 Mrs. Hong Pham Thi Bich 167,945,567 

2 Mr. Trung Vu Duc 163,748,187 

3 Mrs. Luu Luong Thi   163,263,384 

 

- Các thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu 

Chủ tịch HĐQT. Phó Chủ tịch HĐQT (nếu có), phân công nhiệm vụ của từng 



 

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông SHS phiên họp thường niên năm 2022_27.04.2022 25 

Thành viên. công bố thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty. 

The members of the Board of Directors in term of 2022-2027 will elect the 

Chairman of the Board of Directors, the Vice Chairman of the Board of 

Directors (if any), assign responsibilities to each member. and disclose 

information in accordance with the law and within the Company. 

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 sẽ thực hiện việc Bầu 

Trưởng Ban Kiểm soát. phân công nhiệm vụ của từng Thành viên. công bố 

thông tin theo quy định pháp luật và nội bộ Công ty. 

The members of Board of Supervisors in term of 2022-2027 will elect the Head 

of the Supervisory Board. assign responsibilities to each member. and disclose 

information in accordance with the law and within the Company. 

I. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

IMPLEMENTING PROVISION 

1. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản. được công bố tại Đại hội.  

The contents of the meeting shall be recorded in minutes and announced at the 

General Meeting. 

2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông 

qua tại Phiên họp.  

The minutes of the meeting and the Resolution of the General Meeting of 

Shareholders were approved by the General Meeting of Shareholders at the 

meeting. 

3. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc vào hồi 17h30 

cùng ngày 27/4/2022.  

The 2022 Annual General Meeting of Shareholders ends at 17:30 on the same day 

of April 27th. 2022. 

4. Biên bản được lập thành 09 (chín) bản, gửi để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước 01 (một) bản, 02 (hai) bản gửi Sở GDCK Hà Nội, 01 (một) bản gửi Sở 

GDCK TPHCM, 01 (một) bản gửi Sở GDCK VN, 01 (một) bản gửi TTLKCK 

VN. lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại Văn 

phòng HĐQT 02 (hai) bản, lưu Ban Thư ký 01 (một) bản.  

The minutes are made in 09 (nine) copies, 01 (one) copy will be reported to the 

State Securities Commission, 02 (two) copies will be reported to Hanoi Stock 

Exchange, 01 (one) copy will be reported to Ho Chi Minh City Stock Exchange. 

01 (one) copy will be reported to Vietnam Stock Exchange, 01 (one) copy will be 

reported to Vietnam Securities Depository Center, save the 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders documents at the Board of Directors office into 02 (two) 

copies, save 01 (one) copy at the meeting Secretariat. 

5. Chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị chịu trách nhiệm ban hành 
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các Nghị quyết. Quyết định của HĐQT căn cứ các nội dung được ĐHĐCĐ thông 

qua tại Biên bản họp ĐHĐCĐ phiên họp thường niên năm 2022 này để triển khai 

các vấn đề được thông qua tuân thủ đúng pháp luật và Điều lệ SHS. 

The Chairman of the meeting is responsible for signing and promulgating the 

Resolution of the General Meeting of Shareholders on behalf of the General 

Meeting of Shareholders and the Board of Directors is responsible for issuing 

Resolution and decisions of the Board of Directors based on the contents 

approved at the minutes of 2022 annual General Meeting of Shareholders in order 

to implement the approved issues in accordance with the law and the Charter of 

SHS. 

6. Nghị quyết do Đại hội đồng cổ đông ban hành. Các Báo cáo và các Tờ trình tại 

phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này là một phần không 

tách rời của Biên bản họp này.  

The Resolution issued by the General Meeting of Shareholders. Reports and Proposals 

at 2022 Annual General Meeting of Shareholders are an integral part of this Minutes of 

the Meeting. 

7. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông do Đại hội đồng cổ đông thông 

qua và ban hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 này 

được lập thành văn bản. công bố toàn văn trên website của Công ty CP Chứng 

khoán Sài Gòn – Hà Nội (www.shs.com.vn) để báo cáo các Cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền liên quan và thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của 

Pháp luật./.  

The minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders approved 

and issued by the General Meeting of Shareholders at this 2022 Annual General 

Meeting of Shareholders are made in writing. and the full text is published on the 

website of Saigon - Hanoi Securities Joint Stock Company (www.shs.com.vn) in 

order to report to relevant State agencies and notify to all shareholders in 

accordance with the law./. 

 

 

http://www.shs.com.vn/
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