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ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN 

  QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VCBF 

Kính gửi : Quý Nhà đầu tư 

          

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank (“VCBF”) trân trọng kính mời 

Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại hội Nhà Đầu tư Thường niên của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu VCBF (“Đại 

Hội”) được tổ chức trực tuyến. Thời gian: 13:45 chiều Thứ Tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 

Trường hợp Quý Nhà Đầu tư không thể tham dự Đại Hội, xin Quý Nhà Đầu tư điền vào Giấy ủy quyền 

đính kèm để ủy quyền cho (i) một trong các thành viên Ban Đại Diện Quỹ hoặc (ii) Ban điều hành 

VCBF hoặc (iii) người đại diện của Quý Nhà Đầu tư tham dự Đại Hội. Đối với trường hợp (i) hoặc (ii), 

Giấy ủy quyền vui lòng gửi về VCBF theo số fax: (84-24) 39364542 hoặc (84-28) 38270751 hoặc 

scan và gửi email về địa chỉ info@vcbf.com, sau đó gửi bản gốc về VCBF theo địa chỉ sau trước ngày 

10/4/2020.  

Công ty Liên doanh Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Vietcombank 

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

Để tham dự Đại Hội trực tuyến, Quý Nhà Đầu tư vui lòng làm theo các bước sau: 

- Truy cập vào đường link:  http://vcbftp.dhcdonline.com 

- Đăng nhập vào hệ thống với Mã vạch in trên thư mời và số CMND mà Quý Nhà đầu tư dùng đăng ký 

mua chứng chỉ Quỹ (Quý Nhà Đầu tư vui lòng không chia sẻ thông tin Mã vạch cho người khác). 

- Nếu không thể đăng nhập, xin vui lòng gọi đến các số sau để được hướng dẫn: 

* Tại Hà Nội: Ms. Hòa 0813.430.821 – Ms. Hồng 0983.686.382 – Mr. Quốc Anh 0962.554.232  

* Tại TP. HCM: Ms. Huyền 0916.717.799  –  Ms. My 0917.413.777 – Ms. Thơm  0962.848.273 

Quý Nhà Đầu Tư có thể tải các tài liệu Đại Hội từ trang điện tử của VCBF tại link sau: 

https://www.vcbf.com/quan-he-nha-dau-tu/dai-hoi-nha-dau-tu-vcbf/dai-hoi-nha-dau-tu-2020/ 

Chúng tôi kính mong Quý Nhà đầu tư sắp xếp tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy ủy quyền đầy đủ để Đại 

hội đủ điều kiện tiến hành ngay lần 1 (tỷ lệ tham gia và ủy quyền của các Quý Nhà đầu tư đạt 51% của 

tổng số chứng chỉ quỹ đang lưu hành) để tránh gây lãng phí về chi phí, thời gian, công sức của các Quý 

Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan như ngân hàng giám sát, công ty quản lý quỹ... 

 

Xin chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Quý Nhà đầu tư. 

CÔNG TY LD QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯ  

CHỨNG KHOÁN VIETCOMBANK 

     
                          Vũ Quang Đông 

                        Tổng Giám Đốc 

Tài liệu đính kèm: 

 Thông báo và Chương trình Đại hội; 

 Giấy ủy quyền 
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