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PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ BẰNG VĂN BẢN 
  

Kính gửi:   Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF                                 

Địa chỉ:  Tầng 15, Tòa nhà Vietcombank, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

 

Đối với Nhà đầu tư là cá nhân:  

Số CMTND/hộ chiếu:                            cấp ngày:                                     bởi:  

 

Đối với Nhà đầu tư là tổ chức:  

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:                                   cấp ngày:                     bởi  

 

Là Nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (VCBF-FIF) được quản lý bởi Công ty Liên doanh Quản lý 

Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“VCBF”); 

Số đơn vị quỹ đang sở hữu:   

  

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF (VCBF-FIF) 

trân trọng lấy ý kiến của Nhà đầu tư với nội dung chi tiết như sau: 

   

1. Lựa chọn ba (03) cá nhân làm thành viên Ban Đại Diện Quỹ VCBF-FIF theo nguyên tắc bầu dồn phiếu 

(hướng dẫn bầu dồn phiếu sẽ được đại lý phân phối hướng dẫn chi tiết khi phiếu lấy ý kiến này phát ra), 

với số phiếu bầu như sau: 

 

STT Tên Vị trí  Số phiếu bầu 

1. Ông Mạc Quang Huy Thành viên độc lập/Chủ tịch  

2. Bà Nguyễn Thị Thủy Thành viên độc lập  

3. Ông Phạm Ngọc Ninh Thành viên  

 Tổng cộng   

 

Lưu ý: 

(i)  Ban Đại Diện Quỹ phải có ít nhất 03 (ba) thành viên trong đó phải có: 

- Tối thiểu một thành viên không phải là người có liên quan với VCBF và ngân hàng giám sát (sau 

đây gọi là “thành viên độc lập”) có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, 

kiểm toán. 

- Tối thiểu một thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động 

phân tích đầu tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản; 

- Tối thiểu một thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực 

chứng khoán. 

(ii) Thông tin của các cá nhân nêu trên được nêu chi tiết tại tài liệu đính kèm.  

 

2. Chấp thuận rằng: Tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Đại Diện Quỹ là 

150.000.000 VND (Một trăm năm mươi triệu đồng). Chủ tịch và thành viên Ban Đại Diện Quỹ sẽ được 



thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại liên quan đến các hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ với định mức hợp lý, 

tuy nhiên, trong mọi trường hợp, các chi phí này sẽ không vượt quá ngân sách hoạt động hàng năm như 

nêu tại đây. 

 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

    

  

  

  

  

 

3. Chấp thuận rằng: Ban Đại Diện Quỹ được quyết định lựa chọn công ty kiểm toán phù hợp để kiểm toán 

báo cáo tài chính năm tài chính đầu tiên của Quỹ. 

 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

    

  

  

  

  

 

4. Thông qua ngân hàng giám sát của Quỹ là Ngân hàng TNHH Một thành viên Standard Chartered (Việt 

Nam) và việc ký kết hợp đồng giám sát giữa VCBF và ngân hàng giám sát. 

  

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

    

  

  

  

  

 

5. Phê chuẩn nội dung của sổ tay định giá với nội dung như được đính kèm. 

 

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến 

    

  

  

  

  

 

Đề nghị Nhà đầu tư ghi ý kiến vào phiếu lấy ý kiến và gửi lại trực tiếp cho đại lý phân phối. 

 

Xin trân trọng cảm ơn./. 

  

(Phiếu lấy ý kiến này được đăng tải trên Website của Công ty Liên doanh Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

Vietcombank, www.vcbf.com) 

  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA  

CÔNG TY LIÊN DOANH QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ 

 CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK  

 
Vũ Quang Đông 

Tổng Giám Đốc  

 NHÀ ĐẦU TƯ QUỸ  

XÁC NHẬN 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

 


