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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN QUẢN LÝ QUỸ 
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM (DCVFM) 

---o0o--- 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 
Số: 02.22/ ĐHCĐ-DCVFM    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 

 
NGHỊ QUYẾT 

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 
 

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu 
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp; 

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 
thông qua ngày  26  tháng  11  năm 2019 và có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một 
số điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Thông tư số 99/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn  về hoạt động 
của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon 
Capital Việt Nam; 

- Căn cứ vào Biên Bản Đại hội Đồng Cổ đông thường niên Năm tài chính 2021 của Công ty cổ phần 
Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam được tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh ngày 22/04/2022. 

 
QUYẾT NGHỊ 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau: 
 
Điều 1: Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của công ty.  
 
Điều 2: Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau: 
Đại dịch Covid19 đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên 
nhờ Chính phủ đã phản ứng kịp thời, thực hiện các chính sách kiểm soát dịch hiệu quả và các chính sách 
hỗ trợ khuyến khích tăng trưởng kinh tế nên thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2021 với mức 
tăng trưởng ấn tượng 35.7%. 
Kết thúc năm 2021, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 314.22 tỷ đồng, tăng 992% (tương đương 
285.44 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó: 
- Doanh thu năm 2021 đạt 877.75 tỷ đồng, tăng 869% (tương đương 787.18 tỷ đồng) so với năm 2020. 

Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 635.24 tỷ đồng được thực hiện từ 
năm 2021 và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 242.51 tỷ đồng, tăng 168% (tương đương 
151.94 tỷ đồng). 

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17.60 tỷ đồng, giảm 15% (tương đương 3.05 tỷ đồng) so với năm 
2020. Chi phí hoạt động tài chính năm 2021 là 0.37 tỷ đồng, giảm 97% (tương đương 14,18 tỷ đồng). 
Do đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2021 đạt 17.22 tỷ, tăng 82% (tương đương 11.12 tỷ 
đồng) so với năm 2020. 

- Chi phí hoạt động năm 2021 là 463.86 tỷ đồng, tăng 554% (tương đương 392.96 tỷ đồng) so với năm 
2020. 

- Thu nhập khác năm 2021 là 0,32 tỷ đồng, giảm 89% (tương đương 2.67 tỷ đồng). Chi phí khác trong 
năm 2021 là các khoản đóng góp/tài trợ 117.22 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do 
đó hoạt động khác lỗ 116.90 tỷ đồng, giảm 3996% (tương đương 119.90 tỷ đồng) so với năm 2020.  

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau: 
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         ĐVT: đồng 

Đvt: đồng.
Năm 2021 Năm 2020 Tăng/giảm %

1. Doanh thu 877,751,966,089   90,571,658,131   787,180,307,958  869%
2. Doanh thu hoạt động tài chính 17,597,652,542     20,652,318,422   (3,054,665,880)     -15%
3. Chi phí tài chính 373,514,290          14,550,997,388   (14,177,483,098)   -97%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 463,858,882,781   70,898,673,152   392,960,209,629  554%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 431,117,221,560   25,774,306,013   405,342,915,547  

6. Thu nhập khác 323,006,803          3,000,525,000     (2,677,518,197)     -89%
7. Chi phí khác 117,222,072,201   -                       117,222,072,201  
8. Kết quả từ các hoạt động khác (116,899,065,398)  3,000,525,000     (119,899,590,398) -3996%

9. Lợi nhuận trước thuế 314,218,156,162   28,774,831,013   285,443,325,149  992%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp 64,074,778,969     4,490,547,517     59,584,231,452    1327%
11. Lợi nhuận sau thuế 250,143,377,193   24,284,283,496   225,859,093,697  930%  

 
Điều 3: Phân phối lợi nhuận năm 2021. 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau: 
Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2021 là 362,86 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau 
phân phối các Quỹ của năm 2021 là 225,12 tỷ đồng.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm, hình thức và mức chia lợi 
nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối trên đây tùy thuộc vào tình hình tài chính của công ty và tiến 
hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án phân phối lợi nhuận. 

 
Điều 4: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 như sau: 
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng 
khoán Việt Nam trong năm 2021. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch 
kinh doanh năm 2021 (đã được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua), trong năm 2021 Hội đồng quản trị 
đã chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc thông qua các cuộc họp trong năm vào các 
ngày 27/01/2021, 02/02/2021, 12/03/2021, 26/03/2021, 27/03/2021, 12/04/2021, 27/04/2021, 06/05/2021, 
07/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 30/06/2021, 20/07/2021, 30/07/2021, 13/08/2021, 19/10/2021, 
26/10/2021, 16/11/2021 và 06/12/2021 với các nội dung như sau: 

1. Duy trì tốt kết quả đầu tư của các Quỹ. 
2. Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua: 

- Tìm kiếm các đối tác phân phối mới. 
- Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSaving) để sản 

phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng. 
- Tăng tường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài. 

3. Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
4. Thành lập và thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.  
5. Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư 
6. Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM. 
7. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu 

cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn. 
Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng 
quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2022: 

1. Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina có thể tạo bất ổn lớn 
về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.  

2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt 
động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng. 

3. Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quỹ của Công ty. 
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4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. 
Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trong năm 2021. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triễn khai các 
mục tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2022. 

 
Điều 5: Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 như sau: 
a. Phần I.  Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ủy Ban Kiểm Toán 
1. Thù Lao, Chi Phí Hoạt Động Và Các Lợi Ích Khác Của Ủy Ban Kiểm Toán Và Từng Thành Viên Ủy Ban 
Kiểm Toán 
Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán không phát sinh thù lao, chi phí hoạt động và các 
lợi ích khác trong kỳ báo cáo. 
2. Báo Cáo Hoạt Động Của Ủy Ban Kiểm Toán 
Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội 
đồng quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2021 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán 
trong năm vào các ngày 07/04/2021, 12/10/2021, trong đó thông qua một số nội dung chính như sau: 

- Thông qua cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM.  
- Thông qua việc áp dụng quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM.  
- Thông qua quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trình Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021. 
- Thông qua báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2020. 
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021.  

3. Thẩm Định Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 
Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài 
chính năm 2021 của công ty.  
Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty DCVFM trong năm tài chính 
2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau: 

- Các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được lập đúng biểu mẫu kèm theo Thông tư 
125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với 
Công ty quản lý quỹ, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy 
định pháp lý hiện hành.  

- Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ 
ràng, trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; đã được thông qua Hội đồng quản trị 
DCVFM và đã được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.  

4. Kết Quả Giám Sát Đối Với Thành Viên Ban Giám Đốc Và Các Cán Bộ Quản Lý 
a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty 
đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên 
quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2021.  

b) Tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 
Trong năm 2021 Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra 
những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế 
hoạch hoạt động năm 2021.  

c) Các vấn đề khác: 
Công ty DCVFM thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính theo 
quy định của Bộ Tài chính và các quy định về mua bán cổ phiếu, công bố thông tin của Ủy ban chứng 
khoán. 
5. Kết Quả Giám Sát Đối Với Thành Viên Hội Đồng Quản Trị 
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Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của 
Đại hội đồng cổ đông 2020. 
6. Báo Cáo Đánh Giá Sự Phối Hợp Hoạt Động Giữa Ubkt Với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Và Cổ 
Đông 

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ủy ban kiểm toán trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Hội đồng 
quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện.  

- Ban Giám đốc Công ty đã giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, chứng từ theo yêu cầu 
của Ủy ban kiểm toán.  

7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm 
soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc), người điều 
hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty 
với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc), người điều hành khác của 
doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất 
trước thời điểm giao dịch: trong kỳ báo cáo, công ty ký kết các Hợp đồng tư vấn đầu tư với Dragon Capital 
Management (HK) Limited theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông 
qua. 
8. Kết Quả Đánh Giá Về Hệ Thống Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Lý Rủi Ro Của Công Ty 
Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 
2021. 
b. Phần II. Kiến Nghị 
Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 của Công 
ty. 
 
Điều 6: Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua kế hoạch hoạt động kinh doanh 2022 như sau: 
Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới trong năm 
2021. Nhờ thành công trong việc thực hiện tiêm chủng vacxin trên 80% dân số, Việt Nam và nhiều quốc gia 
khác đã bắt đầu mở cửa giao thương quốc tế trở lại. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid 19 bắt đầu được kiềm 
chế thì thế giới lại phải đương đầu với sự bất ổn lớn khác hệ quả từ xung đột Nga - Ukraina. 
Mặc dù các rủi ro từ môi trường bên ngoài rất đáng quan ngại, các yếu tố nội tại của kinh tế Việt Nam vẫn 
rất tích cực. GDP dự kiến tăng trưởng 8.6% (so với mức 2.6% trong năm 2021). Lạm phát năm 2022 dự 
kiến sẽ tăng cao hơn nhiều so với năm 2021 nhưng vẫn nằm trong mức có thể kiểm soát được (4.2%). Để 
chuẩn bị cho các kịch bản khác nhau của thị trường chúng khoán Việt Nam trong năm 2022, Ban điều hành 
đề xuất kế hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau: 

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraina có thể tạo bất ổn lớn 
về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu. 

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt 
động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng. 

- Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quỹ của Công ty. 
- Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. 
 

Điều 7: Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua mức thù lao 70 triệu đồng/tháng cho thành viên Hội đồng quản trị độc 
lập không điều hành. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị sẽ không nhận thù lao. Việc trả thù lao có 
hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 
 
Điều 8: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2022 cho công ty.  
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Điều 9: Hiệu lực Nghị quyết  
Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. 
 
 
 
  TM. ĐẠI HỘI CÔNG TY CP QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM 

 
 
 
 
 
 
 
 

DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN 
Chủ tịch Hội đồng Quản trị 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

BEAT SCHURCH 
Tổng Giám đốc- Người đại diện theo pháp luật 
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CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN QUẢN LÝ QUỸ 
ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM 

(DCVFM) 
---o0o--- 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
---o0o--- 

           Số: 01.22/ ĐHCĐ-DCVFM TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2022 
 

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2021 

 
A- THÔNG TIN VỀ CÔNG TY: 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ DRAGON CAPITAL VIỆT NAM. 

- Tên viết tắt: DCVFM. 

- Giấy phép thành lập số: 45/UBCK-GP do UBCKNN cấp ngày 08/01/2009. 
Giấy phép điều chỉnh số: 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020. 

- Địa chỉ: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí 
Minh. 

- Điện thoại: (84) 28 3825 1488  Fax: (84) 28 3825 1489. 
 

B- THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM ĐẠI HỘI: 
Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2021 của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon 
Capital Việt Nam (DCVFM) được khai mạc vào lúc 10 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở 
công ty DCVFM, Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. 
 
C- THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI: 
Ông Dominic Scriven- Chủ tịch Hội đồng quản trị đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội theo 
đó:  

+ Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội là 05 cổ đông. 
+  Tổng số cổ đông có quyền tham dự đại hội hiện diện là 05 cổ đông, trong đó có bà Phan Thị Túy 

Vân đại diện phần vốn góp cho 02 cổ đông tổ chức tham gia và biểu quyết tại Đại hội. Tổng số cổ 
đông tham dự đại diện hợp pháp và hợp lệ cho 31.141.943 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ và 
đại diện cho 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.  

Do vậy, Đại hội đã được khai mạc hợp lệ theo quy định của pháp luật hiện hành. 
 

D- NỘI DUNG ĐẠI HỘI: 
Ông Beat Schurch- Tổng Giám đốc Công ty DCVFM đọc chương trình Đại hội và đã được Đại hội thông qua 
như sau: 

 Phần khai mạc: 
- Thông qua Chủ tọa đoàn, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội. 
- Phát biểu khai mạc Đại hội. 

 Phần báo cáo:  
- Báo cáo tài chình năm 2021 đã kiểm toán. 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. 
- Phân phối lợi nhuận năm 2021. 
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021. 
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021. 
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- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. 
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022. 
- Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022. 
- Các vấn đề khác liên quan đến hoạt động công ty. 

 Phần thảo luận & trao đổi 
 Phần biểu quyết: 

- Giới thiệu và thông qua quy chế biểu quyết. 
- Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán. 
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. 
- Phân phối lợi nhuận năm 2021. 
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021. 
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 
- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022. 
- Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022. 
- Lựa chọn công ty kiểm toán cho Công ty năm 2022. 

 
 Phần Bế mạc: 

- Công bố các kết quả biểu quyết 
- Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội 
- Tuyên bố bế mạc Đại hội 

 
Đại hội đã biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận: Danh sách Chủ tọa đoàn, Ban Thư ký và Ban kiểm 
phiếu, gồm có: 
Chủ tọa đoàn: 

1. Ông DOMINIC TIMOTHY CHARLES SCRIVEN- Chủ tịch HĐQT công ty DCVFM 
2. Ông BEAT SCHURCH            - Tổng Giám đốc công ty DCVFM, 

                         Người đại diện theo pháp luật 
Ban Thư ký: 

1. Bà PHẠM THỊ THANH THÚY  
Ban kiểm phiếu: 

1. Bà TRẦN NGỌC HÂN  
 
Ông Dominic Scriven – Chủ tịch Hội đồng Quản trị phát biểu khai mạc Đại hội. 
 
PHẦN I- BÁO CÁO 
1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 
Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam 
(DCVFM) báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021. 
Đại dịch Covid19 đã ảnh hưởng xấu đến kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2021. Tuy nhiên 
nhờ Chính phủ đã phản ứng kịp thời, thực hiện các chính sách kiểm soát dịch hiệu quả và các chính sách hỗ 
trợ khuyến khích tăng trưởng kinh tế nên thị trường chứng khoán Việt Nam kết thúc năm 2021 với mức tăng 
trưởng ấn tượng 35.7%. 
Kết thúc năm 2021, Công ty đạt được lợi nhuận trước thuế là 314.22 tỷ đồng, tăng 992% (tương đương 
285.44 tỷ đồng) so với năm 2020. Trong đó: 
- Doanh thu năm 2021 đạt 877.75 tỷ đồng, tăng 869% (tương đương 787.18 tỷ đồng) so với năm 2020. 

Trong đó, doanh thu từ hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 635.24 tỷ đồng được thực hiện từ năm 
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2021 và doanh thu từ hoạt động quản lý tài sản đạt 242.51 tỷ đồng, tăng 168% (tương đương 151.94 tỷ 
đồng). 

- Doanh thu hoạt động tài chính đạt 17.60 tỷ đồng, giảm 15% (tương đương 3.05 tỷ đồng) so với năm 
2020. Chi phí hoạt động tài chính năm 2021 là 0.37 tỷ đồng, giảm 97% (tương đương 14,18 tỷ đồng). Do 
đó thu nhập thuần từ hoạt động tài chính năm 2021 đạt 17.22 tỷ, tăng 82% (tương đương 11.12 tỷ đồng) 
so với năm 2020. 

- Chi phí hoạt động năm 2021 là 463.86 tỷ đồng, tăng 554% (tương đương 392.96 tỷ đồng) so với năm 
2020. 

- Thu nhập khác năm 2021 là 0,32 tỷ đồng, giảm 89% (tương đương 2.67 tỷ đồng). Chi phí khác trong năm 
2021 là các khoản đóng góp/tài trợ 117.22 tỷ đồng cho hoạt động phòng chống dịch Covid-19. Do đó 
hoạt động khác lỗ 116.90 tỷ đồng, giảm 3996% (tương đương 119.90 tỷ đồng) so với năm 2020.  

Chi tiết về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau: 
         ĐVT: đồng 

Đvt: đồng.
Năm 2021 Năm 2020 Tăng/giảm %

1. Doanh thu 877,751,966,089   90,571,658,131   787,180,307,958  869%
2. Doanh thu hoạt động tài chính 17,597,652,542     20,652,318,422   (3,054,665,880)     -15%
3. Chi phí tài chính 373,514,290          14,550,997,388   (14,177,483,098)   -97%
4. Chi phí quản lý doanh nghiệp 463,858,882,781   70,898,673,152   392,960,209,629  554%
5. Lợi nhuận thuần từ HĐKD 431,117,221,560   25,774,306,013   405,342,915,547  

6. Thu nhập khác 323,006,803          3,000,525,000     (2,677,518,197)     -89%
7. Chi phí khác 117,222,072,201   -                       117,222,072,201  
8. Kết quả từ các hoạt động khác (116,899,065,398)  3,000,525,000     (119,899,590,398) -3996%

9. Lợi nhuận trước thuế 314,218,156,162   28,774,831,013   285,443,325,149  992%
10. Thuế thu nhập doanh nghiệp 64,074,778,969     4,490,547,517     59,584,231,452    1327%
11. Lợi nhuận sau thuế 250,143,377,193   24,284,283,496   225,859,093,697  930%  
 
2. Phân phối lợi nhuận năm 2021 
Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam 
(DCVFM) trình bày đề xuất phân phối lợi nhuận năm 2021. 
Lợi nhuận chưa phân phối tích lũy đến 31/12/2021 là 362,86 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế và sau 
phân phối các Quỹ của năm 2021 là 225,12 tỷ đồng.  
Ban điều hành đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời 
điểm, hình thức và mức chia lợi nhuận từ số dư lợi nhuận chưa phân phối trên đây tùy thuộc vào tình hình tài 
chính của công ty và tiến hành các thủ tục liên quan theo qui định của pháp luật để thực hiện phương án 
phân phối lợi nhuận. 
 
3. Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2021  
Ông Trần Thanh Tân– Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị - báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị 
công ty DCVFM năm 2021 như sau:  
Diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 từ đầu năm đến nay đã tác động tiêu cực đến thị trường chứng 
khoán Việt Nam trong năm 2021. Để đảm bảo Công ty tiếp tục phát triển ổn định và hoàn thành kế hoạch 
kinh doanh năm 2021 (đã được Đại hội đồng cổ đông 2020 thông qua), trong năm 2021 Hội đồng quản trị đã 
chỉ đạo Ban điều hành tập trung thực hiện các công việc thông qua các cuộc họp trong năm vào các ngày 
27/01/2021, 02/02/2021, 12/03/2021, 26/03/2021, 27/03/2021, 12/04/2021, 27/04/2021, 06/05/2021, 
07/05/2021, 20/05/2021, 21/05/2021, 30/06/2021, 20/07/2021, 30/07/2021, 13/08/2021, 19/10/2021, 
26/10/2021, 16/11/2021 và 06/12/2021 với các nội dung như sau: 



 

4 

1. Duy trì tốt kết quả đầu tư của các Quỹ. 
2. Đẩy mạnh việc huy động vốn cho các quỹ thông qua: 

- Tìm kiếm các đối tác phân phối mới. 
- Tiếp tục hoàn thiện sự linh hoạt, đơn giản của sản phẩm đầu tư định kỳ (VF-iSaving) để sản 

phẩm này có thể tiếp cận được các nhà đầu tư đại chúng. 
- Tăng tường công tác tiếp thị để phân phối các Quỹ của Công ty tại các thị trường nước ngoài. 

3. Đẩy mạnh việc huy động vốn từ các nhà đầu tư ủy thác tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. 
4. Thành lập và thúc đẩy việc huy động vốn cho các quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.  
5. Nghiên cứu thành lập các quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của các nhà đầu tư 
6. Tăng cường công tác tiếp thị, truyền thông cho các sản phẩm quỹ của DCVFM. 
7. Tiếp tục đầu tư nâng cấp hệ thống IT, đầu tư các giải pháp IT phù hợp đảm bảo đáp ứng được yêu 

cầu phát triển của DCVFM trong dài hạn. 
Để Công ty tiếp tục phát triển ổn định và có thể hoàn thành tốt kế hoạch kinh doanh năm 2022, Hội đồng 
quản trị sẽ chỉ đạo Ban điều hành Công ty tập trung thực hiện các mục tiêu sau trong năm 2022: 

1. Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ucraina có thể tạo bất ổn lớn 
về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu.  

2. Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt 
động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng. 

3. Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quỹ của Công ty. 

4. Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. 
Chúng tôi nhận thấy Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được 
giao trong năm 2021. Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo Ban điều hành trong việc triễn khai các mục 
tiêu, chiến lược phát triển Công ty trong năm 2022. 
 
4. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 
Ông Nguyễn Quốc Huân (Johan Nyvene) – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư 
Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) - báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán công ty DCVFM năm 2021 
như sau: 
a. Phần I.  Tình Hình Thực Hiện Nhiệm Vụ, Quyền Hạn Của Ủy Ban Kiểm Toán 
1. Thù Lao, Chi Phí Hoạt Động Và Các Lợi Ích Khác Của Ủy Ban Kiểm Toán Và Từng Thành Viên Ủy Ban 
Kiểm Toán 
Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán không phát sinh thù lao, chi phí hoạt động và các lợi 
ích khác trong kỳ báo cáo. 
2. Báo Cáo Hoạt Động Của Ủy Ban Kiểm Toán 
Để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình, Ủy ban kiểm toán đã tham gia vào các cuộc họp của Hội đồng 
quản trị với Ban điều hành công ty DCVFM trong năm 2021 và tổ chức cuộc họp Ủy ban kiểm toán trong năm 
vào các ngày 07/04/2021, 12/10/2021, trong đó thông qua một số nội dung chính như sau: 

- Thông qua cơ cấu Ủy ban kiểm toán DCVFM.  
- Thông qua việc áp dụng quy trình cơ chế hoạt động Ủy ban kiểm toán DCVFM.  
- Thông qua quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM trình Hội đồng quản trị ngày 27/4/2021. 
- Thông qua báo cáo tài chính công ty DCVFM cả năm 2020. 
- Quy trình quản trị rủi ro công ty DCVFM năm 2021.  

3. Thẩm Định Báo Cáo Tài Chính Năm 2021 
Trước hết chúng tôi nhất trí với báo cáo tình hình hoạt động, thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh, tài 
chính năm 2021 của công ty.  
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Ủy ban kiểm toán đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của công ty DCVFM trong năm tài chính 
2021, kết thúc vào ngày 31/12/2021 và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau: 

- Các báo cáo tài chính năm 2021 của công ty được lập đúng biểu mẫu kèm theo Thông tư 
125/2011/TT-BTC ngày 5 tháng 9 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với 
Công ty quản lý quỹ, các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Hệ thống Kế toán Việt Nam và các quy định 
pháp lý hiện hành. 

- Về số liệu phản ánh trên các báo cáo tài chính năm 2021 đã được thể hiện đầy đủ, kịp thời, rõ ràng, 
trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu; đã được thông qua Hội đồng quản trị DCVFM và 
đã được kiểm toán độc lập bởi công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.  

4. Kết Quả Giám Sát Đối Với Thành Viên Ban Giám Đốc Và Các Cán Bộ Quản Lý 
a) Tuân thủ Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2020 

Trong năm 2021 Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ 
Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty 
đã kịp thời đưa ra những giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên 
quan đến Kế hoạch hoạt động năm 2021.  

b) Tuân thủ các quyết định, chỉ đạo của Hội đồng quản trị 
Trong năm 2021 Ban điều hành công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị 2020. Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty đã kịp thời đưa ra những 
giải pháp cụ thể, trong từng thời điểm để thực hiện các quyết nghị của Đại hội liên quan đến Kế hoạch hoạt 
động năm 2021.  

c) Các vấn đề khác: 
Công ty DCVFM thường xuyên kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo tuân thủ các tỷ lệ an toàn tài chính theo 
quy định của Bộ Tài chính và các quy định về mua bán cổ phiếu, công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán. 
5. Kết Quả Giám Sát Đối Với Thành Viên Hội Đồng Quản Trị 
Trong năm 2021, Hội đồng quản trị công ty DCVFM đã tuân thủ Điều lệ Công ty, tuân thủ Nghị quyết của Đại 
hội đồng cổ đông 2020. 
6. Báo Cáo Đánh Giá Sự Phối Hợp Hoạt Động Giữa Ubkt Với Hội Đồng Quản Trị, Ban Giám Đốc Và Cổ 
Đông 

- Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã hỗ trợ và chỉ đạo kịp thời cho Ủy ban kiểm toán trong việc 
thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm toán. Các kiến nghị của Ủy ban kiểm toán đều được Hội đồng 
quản trị chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện.  

- Ban Giám đốc Công ty đã giải trình, cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, chứng từ theo yêu cầu của 
Ủy ban kiểm toán.  

7. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm 
soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc), người điều 
hành hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với 
công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (giám đốc), người điều hành khác của doanh 
nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời 
điểm giao dịch: trong kỳ báo cáo, công ty ký kết các Hợp đồng tư vấn đầu tư với Dragon Capital Management 
(HK) Limited theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đã thông qua. 
8. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty 
Hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong năm 2021. 
b. Phần II. Kiến Nghị 
Chúng tôi đề nghị Đại hội thông qua báo cáo tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty. 
 
5. Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 
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Ông Beat Schurch –Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM) 
trình bày về kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 như sau: 
Dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng nặng nề đến nền kinh tế thế giới trong năm 2021. 
Nhờ thành công trong việc thực hiện tiêm chủng vacxin trên 80% dân số, Việt Nam và nhiều quốc gia khác 
đã bắt đầu mở cửa giao thương quốc tế trở lại. Tuy nhiên, khi đại dịch Covid 19 bắt đầu được kiềm chế thì 
thế giới lại phải đương đầu với sự bất ổn lớn khác hệ quả từ xung đột Nga - Ukraina. 
Mặc dù các rủi ro từ môi trường bên ngoài rất đáng quan ngại, các yếu tố nội tại của kinh tế Việt Nam vẫn rất 
tích cực. GDP dự kiến tăng trưởng 8.6% (so với mức 2.6% trong năm 2021). Lạm phát năm 2022 dự kiến sẽ 
tăng cao hơn nhiều so với năm 2021 nhưng vẫn nằm trong mức có thể kiểm soát được (4.2%). Để chuẩn bị 
cho các kịch bản khác nhau của thị trường chúng khoán Việt Nam trong năm 2022, Ban điều hành đề xuất kế 
hoạch hoạt động của Công ty trong năm 2022 như sau: 

- Duy trì ổn định hoạt động của Công ty trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraina có thể tạo bất ổn lớn 
về kinh tế và địa chính trị trên phạm vi toàn cầu. 

- Nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và số hóa các hoạt động của Công ty đảm bảo các hoạt 
động của Công ty được liên tục, hiệu quả và an ninh mạng. 

- Triển khai các kênh tiếp thị, truyền thông, phân phối phù hợp cho các sản phẩm Quỹ của Công ty. 
- Nghiên cứu thành lập quỹ mới đáp ứng nhu cầu đầu tư đa dạng của nhà đầu tư. 
 

PHẦN II- NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:  
Các cổ đông có ý kiến liên quan đến hoạt động của Công ty và đã được Chủ tọa đoàn giải đáp. 
Bà Trần Ngọc Hân – Ban Kiểm phiếu phổ biến và lấy ý kiến đại hội thông qua Quy chế Biểu quyết. Đại hội đã 
biểu quyết thông qua với 100% phiếu thuận Quy chế Biểu quyết. 
Ông Beat Schurch – Tổng Giám đốc Công ty DCVFM – lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề được đề cập dưới 
đây và bà Trần Ngọc Hân báo cáo kết quả biểu quyết, cụ thể như sau: 
 
1 Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán của công ty DCVFM với tỷ lệ 
biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
2 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 nêu tại Mục 1 Phần I nêu trên 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
3 Phân phối lợi nhuận năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 nêu tại Mục 2 Phần I nêu trên 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
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4 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 20210 nêu tại Mục 3 Phần I nêu trên 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
5 Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán năm 2021 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán năm 2021 nêu tại Mục 4 Phần I nêu trên 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
6 Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2022 nêu tại Mục 5 Phần I nêu trên 
với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
7 Thù lao của Hội đồng quản trị năm 2022 
Hội đồng quản trị DCVFM đề xuất Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao 70 triệu đồng/tháng cho thành 
viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành. Các thành viên khác của Hội đồng quản trị sẽ không nhận 
thù lao. Việc trả thù lao có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
8 Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022 
Căn cứ vào chất lượng dịch vụ, mức chào phí kiểm toán cho năm 2022 là 500 triệu đồng (bằng mức phí cho 
năm 2021) và KPMG là công ty kiểm toán cho DC Group, Công ty DCVFM đề xuất tiếp tục chọn Công ty 
kiểm toán KPMG là công ty kiểm toán cho DCVFM trong năm 2022. 
Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chọn công ty KPMG là công ty kiểm toán năm 2022 cho công ty 
DCVFM với tỷ lệ biểu quyết như sau: 
Đồng ý : 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
Không có ý kiến : 0% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
9 Thông qua Biên bản, Nghị quyết và kết thúc Đại hội  
Sau khi nghe đại diện Ban thư ký đọc Biên Bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 
2021 của Công ty DCVFM, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên Bản và Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ biểu 
quyết như sau: 
Đồng ý : 100 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội.  
Không đồng ý : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
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Không có ý kiến : 0 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Cổ đông tham dự Đại hội. 
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2021 của Công ty DCVFM đã kết thúc thành công vào lúc 
11 giờ 45 phút, ngày 22 tháng 04 năm 2022. 
 
Ban thư ký  
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