
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Trụ sở chính:  Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 

Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3573 9769 Fax:  (84-24) 3573 9779 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022 

 Thời gian: 08h30 ngày 28/03/2022 

 Địa điểm:  Tòa nhà Smart Invest, số 222  phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang 

Trung, quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

\ 

 

 

 

 

 

Thời gian Nội dung 

08h30-09h00 Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra thủ tục, phát tài liệu 

09h00-09h05 Chào cờ và Tuyên bố lý do ĐH và giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự 

09h05-09h10 Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 

09h10-09h15 
Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu và thông qua 

Chương trình nghị sự, Quy chế làm việc của Đại hội. 

09h15-09h20 Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 

09h20-09h30 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát 2021 

09h30-09h35 Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022 

09h35-09h40 
Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT V/v thông qua báo cáo tài chính 

kiểm toán năm 2021 

09h40-09h45 
Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc 

lập cho năm tài chính 2022 

09h45-09h50 Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 

09h50-09h55 
Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT V/v thù lao của Hội đồng quản trị, 

Ban Kiểm soát 

09h55-10h00 
Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu chi trả cổ 

tức năm 2021 

10h00-10h05 
Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT V/v  phát hành cổ phiếu ra công 

chúng 

10h05-10h10 Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT V/v phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

10h10-10h15 
Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu 

từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

10h15-10h20 
Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung 

thành viên Ban kiểm soát 

10h20-10h25 
Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập văn phòng đại diện 

tại Nhật Bản 

10h25-10h30 
Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT V/v Thành lập chi nhánh tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

10h30-10h40 Đại hội thảo luận các nội dung của đại hội 



 

10h40-10h50 

Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát và biểu quyết các vấn đề khác 

-  Thông qua Quy chế bầu cử; 

-  Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết; 

-  Cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu cử và phiếu biểu quyết vào thùng phiếu. 

10h50-11h00 Nghỉ giải lao 

11h00-11h10 Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề 

11h10-11h20 Ra mắt thành viên Ban kiểm soát mới 

11h20-11h40 Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và Bế mạc đại hội 



THÔNG BÁO 

Về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ Phần Chứng 

khoán SmartInvest 

Căn cứ:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/06/2020; 

- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa XIV nước CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 26/11/2019; 

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest;  

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm 

soát trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần Chứng khoán 

SmartInvest như sau: 

1. Dự kiến số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung 

- Số lượng Thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 02 thành viên. 

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên viên Ban kiểm soát 

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của 

từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên   % đến dưới 2 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử    ứng cử viên vào Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 3 % số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa  2 ứng cử viên vào Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 4 % số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa  3 ứng cử viên vào Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 5 % số cổ phần có quyền biểu quyết 

được đề cử tối đa  4 ứng cử viên vào Ban kiểm soát; 

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5 % đến dưới 6 % số cổ phần có quyền biểu 

quyết được đề cử tối đa  5 ứng cử viên vào Ban kiểm soát; 

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ 

số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm cho đủ số ứng viên 

Ban kiểm soát. 

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát 

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh 

nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 

CÔNG TY CỔ PHẦN  

CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc 

 

Số: 08/TB-HĐQT 

 

Hà Nội, ngày 04 tháng  03 năm 2022 



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất 

thiết phải là cổ đông của Công ty.  

4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát 

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Ban kiểm soát, (theo mẫu); 

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu); 

- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là 

Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn 

hoá, trình độ chuyên môn. 

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ Phần Chứng khoán SmartInvest trước 

16h00 ngày 14/03/2022 theo địa chỉ sau: 

CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST   

 Địa chỉ: Tòa nhà Smart Invest, số 222  phố Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, 

quận Đống Đa, TP. Hà Nội 

 Điện thoại: (84-24) 3573 9769    Fax:  (84-24) 3573 9779 

Ban tổ chức sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh 

sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022. 

Xin trân trọng thông báo! 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Ngô Thị Thùy Linh  
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐƠN XIN ỨNG CỬ 

THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

 
Kính gửi :         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƢỜNG NIÊN  

       CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân):   .......................  .......................  .......................  .......................  

CMND/ĐKKD số:  ...............  ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú: ................  .......................  .......................  .......................  .......................  

Trình độ học vấn: ..................  ....................... Chuyên ngành: ......................  .......................  

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: .................  .......................  ...................... ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng): ......  .......................  .......................  .......................  

Đề nghị Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán 

SmartInvest cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần 

Chứng khoán SmartInvest trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban kiểm soát, tôi xin đem hết năng 

lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán SmartInvest. 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

                 .........., ngày ...... tháng ...... năm 2022 

         Ngƣời làm đơn 

                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu) 

- Bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu và các văn bản, chứng chỉ chuyên môn khác. 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

ĐƠN ĐỀ CỬ 
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

Tên tổ chức/cá nhân:  ............  .......................  .......................  ....... ................ .......................  

CMND/ĐKKD số:  ...............  ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ: ..................................  .......................  .......................  .......................  .......................  

Hiện đang sở hữu/đại diện: ................... cổ phần (Bằng chữ: .......................  ....................... 

 .............................................. ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................  .......................  .......................  .......................  

 

Đề nghị Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng khoán 

SmartInvest cho tôi được đề cử: 

 

Ông (Bà):  ..............................  .......................  .......................  .......................  .......................  

CMTND/ĐKKD số:  .......... ... ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú: ................  .......................  .......................  .......................  .......................  

Trình độ học vấn: ..................  ....................... Chuyên ngành: ......................  .......................  

Hiện đang sở hữu: ............... cổ phần (Bằng chữ: .................  .......................  ...................... ) 

Tương ứng với tổng mệnh giá là: ..................  .......................  .......................  .......................  

 

Làm ứng cử viên tham gia vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest được 

bầu cử trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. 

Trân trọng cảm ơn! 

               ............., ngày ...... tháng ...... năm 2022 

 CỔ ĐÔNG 
                                                                                                (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)  

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai 

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương 

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) 

4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

=====o0o===== 

               …………, ngày     tháng    năm 2022 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 CỦA CÔNG TY  

CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Tên cổ đông:………………………………………………………………………………… 

Số CMND/ĐKKD:………………… …..Cấp ngày…………………….Tại………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………… 

Tổng số cổ phần sở hữu:……………………(bằng chữ:……………………………..……) 

Nay Tôi ủy quyền cho: 

Ông (bà):…………………..………………………………………………………………… 

Số CMND:…………………………..Cấp ngày………………………Tại………................. 

Địa chỉ:……………………………………...……………………………………………….. 

Số cổ phần ủy quyền:……………………………..………………………………………… 

Được quyền thay mặt Tôi/Công ty tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ 

phần Chứng khoán SmartInvest tổ chức vào 8h30 ngày 28/03/2022 và có quyền thực hiện các 

quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền nêu trên. Giấy 

Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên của Công ty. 

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh 

các quy định hiện hành của Pháp luật. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 

            CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Địa chỉ:  Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 

Ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội       

            Điện thoại:  (84-24) 3573 9769  Fax:  (84-24) 3573 9779 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

.............., ngày..........tháng.......... năm 2022 

 

 

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

CÔNG TY CỔ PHẨN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 
   

 

Kính gửi :         BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  

       CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

 
 Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest gồm: 

STT Họ và tên  
Số CMND/ 

ĐKKD 
Số CP sở hữu 

Tỷ lệ % vốn 

điều lệ 
Chữ ký 

      

      

      

      

      

      

 

 

     

      

      

      

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi/ chúng tôi trân trọng đề cử: 

Ông/Bà:……………………………………………………………………………………........ 

Ngày sinh: ……………………………..…...............…. Nơi sinh: ……………...........………. 

Địa chỉ thường trú: ………………………….............................………………………………. 

Số CMND/Hộ chiếu: ……………………… Ngày cấp: ………......... Tại:…………................ 

Trình độ học vấn: …………………...........………. Chuyên ngành:………..........……………. 

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/ Bà………...........................................................…………… có đủ điều 

kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế 



đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. 

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử: (trong trường hợp nhóm cổ đông đề cử) 

Ông (Bà): ..............................  .......................  .......................  ....................... ................................ 

CMND số:  ............................  ....... Ngày cấp:  ......................  .......... Nơi cấp:................................  

Địa chỉ thường trú: ................  .......................  .......................  ....................... ................................. 

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử, ứng 

cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát. 

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ 

sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, 

ứng cử, bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công 

ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest. 

Xin trân trọng cảm ơn!        

......, ngày ...... tháng ...... năm 2022 

    Người đề cử/đại diện nhóm đề cử 

                                                                                               (Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ sơ kèm theo: 

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai 

2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương 

3. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử) 

4. Bản sao hợp lệ CMT/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên. 

 



                                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
-------------------------- 

 

GIẤY UỶ QUYỀN 

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 

Kính gửi: - BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Hôm nay, ngày  ....../...../2022, tại ......................................., chúng tôi là những cổ đông của 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng 

nhất trí ủy quyền cho: 

Ông (bà):  .....................  .......................  .......................  .......................  .......................  

CMND số:  ...................  ....... Ngày cấp:  ......................  ......... Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ thường trú:       

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Chứng 

khoán SmartInvest tổ chức vào 8h30 ngày 28/03/2022 và thực hiện các quyền và nghĩa vụ tại Đại 

hội cổ đông liên quan đến số cổ phần được uỷ quyền. Giấy Ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết 

thúc kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên của Công ty. 

 

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

NGƯỜI ỦY QUYỀN 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 …………………………………….. 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

Địa chỉ: Tầng 2,3,4 số 220 + 222 + 224 Phố Nguyễn Lương Bằng + số 31 + 33 + 35 + 37 Ngõ 180 

Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa, Hà Nội 

Điện thoại: (84-24) 3573 9769    Fax:  (84-24) 3573 9779 

  

  



 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 

Người được ủy quyền:                       

 

STT Họ tên 
Số 

CMND/ĐKKD 
Địa chỉ thường trú 

Số cổ 

phần sở 

hữu 

Ký tên 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

 Tổng cộng   

 

 



 

PHIẾU BIỂU QUYẾT 

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 

Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest 

(ngày … tháng … năm 2022) 

 

Tên cổ đông:   ........................................................................    Điện thoại:  ............................ …… 

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):……………………………....... 

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: ………………………… cổ phần 

Địa chỉ liên lạc:.................................................................................................................................  

Số CMND/HC: ……………..…... Ngày cấp: ……………Nơi cấp ................................................  

 

Phương án biểu quyết 

Vấn đề biểu quyết 

Tán thành 

(1) 

Không tán 

thành 

(2) 

Không có 

ý kiến 

(3) 

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng 

quản trị năm 2021  

   

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm 

soát 2021 

   

Vấn đề 3: Thông qua Tờ trình số 01/2022/TTr-HĐQT 

V/v kế hoạch kinh doanh năm 2022                                                                                                                  

   

Vấn đề 4: Thông qua Tờ trình số 02/2022/TTr-HĐQT 

V/v thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 

   

Vấn đề 5: Thông qua Tờ trình số 03/2022/TTr-HĐQT 

V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 

2022 

   

Vấn đề 6: Thông qua Tờ trình số 04/2022/TTr-HĐQT 

V/v phân phối lợi nhuận năm 2021 

   

Vấn đề 7: Thông qua Tờ trình số 05/2022/TTr-HĐQT 

V/v thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát 

   

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình số 06/2022/TTr-HĐQT 

V/v Phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 

   

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình số 07/2022/TTr-HĐQT 

V/v  Phát hành cổ phiếu ra công chúng 

   

Vấn đề 10: Thông qua Tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT 

V/v Phát hành cổ phiếu riêng lẻ 

   



 

Vấn đề 11: Thông qua Tờ trình số 09/2022/TTr-HĐQT 

V/v Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom 

sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán 

   

Vấn đề 12: Thông qua Tờ trình số 10/2022/TTr-HĐQT 

V/v Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm 

soát 

   

Vấn đề 13: Thông qua Tờ trình số 11/2022/TTr-HĐQT 

V/v Thành lập văn phòng đại diện tại Nhật Bản 

   

Vấn đề 14: Thông qua Tờ trình số 12/2022/TTr-HĐQT 

V/v Thành lập chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh 
   

Hướng dẫn:  

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn Một 

trong các phương án: Tán thành, Không 

tán thành và Không có ý kiến cho từng vấn 

đề biểu quyết 

             Cổ đông/người được ủy quyền 

              (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 



 

 



 

CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---------o0o--------  

 Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2022 

 

QUY CHẾ 

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST  

 

   M c   ch  

-                                       C        

-                                                                                 

-                                                                             

   T  u chu n v     u    n,    c   n  c  l   th nh v  n BKS: 

     T  u chu n v     u    n l   th nh v  n BKS: 

- Từ 21 tu i trở lên, c                              ầ                                       

                                     i kho   2    u 17 c a Lu t doanh nghi p. 

- Có       c ngh  nghi p. 

- C    ì      từ   i h c trở lên. 

- Các tiêu chuẩ      u ki                   nh c a pháp lu t. 

2.2  Đ  c ,  n  c  v  n BKS v  s  l  n  th nh v  n    c   u: 

2.2    Đ  c   n  c  v  n BKS: 

C                 ữ      ầ             ể     ế                          ể     ế       ừ   

   ờ       ớ        ể     ử              B     ể      ; 

- C         ặ                     ữ        %  ế    ớ  2 %         ầ             ể     ế  

         ử         ử  iên vào B     ể      ; 

- C         ặ                     ữ  ừ 20%  ế    ớ  3 %         ầ             ể     ế  

         ử         2      ử  iên vào B     ể      ; 

- C         ặ                     ữ  ừ 30%  ế    ớ  4 %         ầ             ể     ế  

         ử         3      ử  iên vào B     ể      ; 

- C         ặ                     ữ  ừ 40%  ế    ớ  5 %         ầ             ể     ế  

         ử         4      ử  iên vào B     ể      ; 



- C         ặ                     ữ  ừ      5 %  ế    ớ  6 %         ầ             ể  

   ế           ử         5      ử          B     ể      ; 

T  ờ                             B     ể                     ử         ử  ẫ              

       ầ     ế   H                   ơ              ể     ử                         B     ể  

soát.   

2.2    S  l  n  th nh v  n BKS    c   u  

-                     BKS: 02 (hai             BKS. 

3  N u  n t c   u c  th nh v  n Ban kiểm soát: 

-        ể     ế   ầ         iên BKS                      ế              ơ         ầ      

   ế   T                                 ế   ầ    ơ        ớ          ầ   ở  ữ        ớ     

                 ầ      BKS                         

-      ờ    ế   ầ             BKS  ớ             ế   ầ             BKS              ầ   ở 

 ữ                                     BKS  ầ                  

3    C    n    u th nh v  n BKS:  

B                    ế   ầ    ơ            ừ        ử      BKS                    ế   ầ  

           BKS           ờ    ế   ầ         ớ   ơ          ầ   ở  ữ                         

           BKS       ầ                    n  d n c        i p     c   n    m   eo     c   

nà    

3    Ph  n  th c   u c   

C                 

  D                 ế       ì                       ặ   

  C    ể            ế   ầ                                                                  

   ế   ầ                        ơ    ặ             ế   ầ             ể     ế                  

3    Nh n  ph  u   u c  s u     l   h n  h p l   

-    ế              ẫ      C                              C        

-    ế                ế   ầ               ử                          ế   ầ                   

         

-    ế                  ờ                       ử       

-    ế         ầ      

-    ế   ầ             ữ                 

4  N u  n t c lự  ch n c c  n  c  v  n trún  c  v o BKS: 



4    C        ử             ử     BKS         ử      BKS          ế   ầ       ơ      ớ      

 ử                            ừ      ế            ế                       BKS  ầ   ầ   

4 2  T        ờ                                         BKS                  ử            

   ế   ầ               ì             ầ              ữ      ờ      ể         ờ           ế   ầ  

     ơ     ờ           

4 3  C                                    ế                 ế               

5  H  u lực th  h nh  

Quy chế này g m có 5    u do Công ty C  phần Ch ng khoán SmartInvest ban hành tuân th  các 

      nh pháp lu t.  

Các c                   B   T  ch c h     i h     ng c          ờng niên Công ty C  phần 

Ch ng khoán SmartInvest ch u trách nhi m thi hành. 

 TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH  

 

  

(Đã  ý) 

 

 

 

N   Thị Thùy Linh 



PHỤ LỤC 

HƯỚNG DẪN BẦU DỒN PHIẾU 

 

G    ử                        ể     ế       03 thành viên BKS               05           C  

     N   ễ      A       ữ  bao  ồm sở  ữ  và   ợc ủ  q  ền  3           ầ             ể  

   ế   K                      ể     ế              N   ễ      A      

(30.000 x 3) = 90 000 qu  n   ểu qu  t   

C       N   ễ      A      ể  ầ         ế          ơ              

1. D    ế  90             ể     ế       ì               ử                 BKS.  

2. C        9              ể     ế      03      ử                 BKS (  ơn    ơn  mỗi 

ứn  cử viên n ận   ợc 30 000 q  ền bi   q     của cổ  ôn  N   ễn Văn A).  

3. D   9              ể     ế       ì                   ử                 BKS      

              9              ể     ế       ừ        ử viên. C       N   ễ      A      ể     

90.000         ể     ế       ì        3      ử             ữ                 ể     ế       

                           ể     ế        ữ                              9              ể  

   ế    

Phiếu bầu của cổ đông Nguyễn Văn A sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:  

-    ế              ẫ     C                                  C         

- T            ể     ế        ữ        ử                     N   ễ      A          

       9              ể     ế   

-                     N   ễ      A       ế           03    ờ   

- C       N   ễ      A        ầ         

-    ế             ữ                 

- C      ờ                         Q     ế  ầ   ử   

 

 



ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SMARTINVEST 

 
 

PHIẾU BẦU CỬ 
 

BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT 

 

CỔ ĐÔNG:      …………. .…………..      

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG:    ………….   

SỐ CP ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:   ………….   

SỐ CP NHẬN ỦY QUYỀN:             …………. 

TỔNG SỐ CỔ PHẦN (*):    ………….   

TỔNG SỐ CỔ PHẦN BẦU (= (*) x 2):  …………. 
 

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với 

mỗi ứng cử viên tại cột “Số cổ phần bầu”. 

Danh sách ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát 

STT Họ và tên ứng cử viên Số cổ phần bầu 

1 Hoàng Thị Hải Minh  

2 Đào Thị Lệ Thanh  

 Tổng cộng  

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ 

đông 

 Cổ đông/Người nhận ủy quyền  

ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

                                                                                                                                    …., ngày.... tháng ... năm…. 

BẢN CUNG CẤP THÔNG  TIN  

        Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán SmartInvest 

 

1/ Họ và tên: 

2/ Giới tính: 

3/ Ngày tháng năm sinh: 

4/ Nơi sinh: 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu: ......................  

Ngày cấp…………………........ Nơi cấp......................................  

6/ Quốc tịch: 

7/ Dân tộc: 

8/ Địa chỉ thường trú: 

9/ Số điện: 

10/ Địa chỉ email: 

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: 

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: 

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: 

14/ Số CP nắm giữ: ...........................................  chiếm .................... % vốn điều lệ, trong đó: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 

+ Cá nhân sở hữu: 

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): 



16/ Danh sách người có liên quan của người khai*: 

  

St

t 

 

Mã 

CK  

Họ tên 

 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có)  

Chức vụ 

tại công 

ty (nếu 

có)  

Mối 

quan hệ 

đối với 

công ty/ 

người 

nội bộ  

Loại 

hình 

Giấy 

NSH (*) 

(CMND 

/ 

Giấy 

ĐKKD)  

Số Giấy 

NSH (*) 

Ngày 

cấp  

Nơi 

cấp  

Địa chỉ 

trụ sở 

chính/ 

Địa chỉ 

liên hệ  

Số cổ 

phiếu 

sở 

hữu 

cuối 

kỳ  

Tỷ lệ 

sở 

hữu 

cổ 

phiếu 

cuối 

kỳ 

 

Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan 

của công 

ty/ người 

nội bộ  

Thời điểm 

không còn 

là người 

có liên 

quan của 

công ty/ 

người nội 

bộ  

Lý do 

(khi 

phát 

sinh 

thay đổi 

liên 

quan 

đến mục 

13 và 

14) 

Ghi chú 

(về việc 

không 

có số 

Giấy 

NSH và 

các ghi 

chú 

khác)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

                  

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

  

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

  

  NGƯỜI KHAI  

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019. 
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