
ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ

Đại Hội Nhà Đầu Tư (“ĐHNĐT”) là gì?
ĐHNĐT là một cuộc họp định kỳ của các nhà đầu tư đã đầu tư vào quỹ 
mở. Cũng giống như các cổ đông của một công ty cổ phần, các nhà đầu 
tư là chủ sở hữu của quỹ mở nên có quyền cao nhất để quyết định về 
bất kỳ sự thay đổi nào của quỹ và cách hoạt động của quỹ.

Thông thường, đây là một cuộc họp hàng năm được thực hiện sau khi 
các báo cáo tài chính của quỹ đã được kiểm toán để các nhà đầu tư 
kiểm tra và thông qua các báo cáo này. 

Các ĐHNĐT bất thường do có các quyết định đặc biệt có thể được tổ 
chức, nếu cần thiết, ở thời điểm khác trong năm.

Tại ĐHNĐT, các quyết định được thông qua như thế nào?

Tại sao nhà đầu tư nên tham dự các ĐHNĐT?

Nếu nhà đầu tư không thể tham dự ĐHNĐT thì sao?

Công ty Quản Lý Quỹ tổ chức ĐHNĐT với chương trình đại 
hội và thời gian rõ ràng. Để dễ dàng cho các nhà đầu tư, 
VCBF tổ chức ĐHNĐT cho tất cả các quỹ của VCBF cùng lúc 
vào ngày 15 tháng 4 hàng năm. Tất cả các nhà đầu tư được 
thông báo trước về chương trình đại hội để các nhà đầu tư 
biết quyết định nào sẽ cần được thông qua tại ĐHNĐT.

ĐHNĐT được tiến hành khi các nhà đầu 
tư (gọi là “đại biểu”) đại diện cho ít nhất 
51% của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu 
hành tham dự đại hội.

Mỗi nhà đầu tư có số phiếu bầu tương 
đương với số đơn vị quỹ sở hữu. Các 
quyết định được thông qua nếu được 
các đại biểu đại diện cho ít nhất 51% 
của tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu 
hành tham gia biểu quyết.

Khi nhận được chương trình đại hội, nhiều 
nhà đầu tư cho rằng không cần thiết phải 
tham dự ĐHNĐT vì nhiều quyết định mang 
tính kỹ thuật và sẽ cần một số kiến thức về 
pháp luật hay kế toán để hiểu rõ. 

Tuy nhiên, Công ty Quản Lý Quỹ sẽ cố gắng 
giải thích cẩn thận từng quyết định. 

Đặc biệt ĐHNĐT là cơ hội để nhà đầu tư 
được nghe giải thích từ Công ty Quản Lý 
Quỹ về các hoạt động và triển vọng của 
các quỹ. 

Hơn nữa, nhà đầu tư có thể đặt các câu 
hỏi tại ĐHNĐT.

Nếu nhà đầu tư không thể tham dự 
ĐHNĐT thì có thể ủy nhiệm đại diện 
biểu quyết thay tại ĐHNĐT. Đại diện có 
thể là bạn bè hoặc bất cứ ai mà nhà 
đầu tư tin cậy. 

Công ty Quản Lý Quỹ cũng có thể chỉ định 
một số chuyên gia có thể biểu quyết thay 
cho các nhà đầu tư. Nhà đầu tư có thể dùng 
giấy ủy quyền để chỉ định người đại diện 
tham dự ĐHNĐT thay mình. Giấy ủy quyền 
sẽ được gửi đến tất cả các nhà đầu tư cùng 
các văn bản thông báo cho nhà đầu tư về 
thời gian và chương trình của ĐHNĐT.


