
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 

Ngày____tháng____năm 2023 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Kính gửi:  QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU TĂNG TRƯỞNG VCBF 

  

Tên nhà đầu tư:  ______________________________________________________________________________ 

là người sở hữu đơn vị quỹ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng trưởng VCBF (VCBF-MGF) 

Số CMND/Hộ chiếu/GPKD_____________________ cấp ngày _______________tại _______________________ 

Địa chỉ:_________________________________________________Điện thoại: ___________________________ 

Email:  ______________________________________________________________________________________ 

Tổng số đơn vị quỹ ủy quyền:  

 Toàn bộ số đơn vị quỹ đang sở hữu 

 Một phần số đơn vị quỹ đang sở hữu: ___________________________________________ (ghi rõ số đơn vị quỹ ủy quyền) 

 

Nay, Tôi ủy quyền cho (xin chọn một phương án trong các Mục 1 hoặc Mục 2 hoặc Mục 3, vui lòng điền thông tin nếu chọn 

Mục 3): 

1. Thành viên Ban Đại diện Quỹ VCBF-MGF: 

 1.1  Ông Mạc Quang Huy – Chủ tịch – Thành viên độc lập 

 1.2  Bà Nguyễn Thị Thủy – Thành viên độc lập  

Hoặc  

 

2. Thành viên Ban điều hành Công ty liên doanh Quản lý Quỹ đầu tư Chứng khoán Vietcombank (VCBF):  

 2.1  Ông Vũ Quang Đông – Tổng Giám Đốc   

 2.2  Ông Bùi Sỹ Tân – Phó Tổng Giám Đốc 

Hoặc  

 

3.    Ông/Bà: _______________________________________________________________________   

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu ____________________ cấp ngày _________________tại  ____________   

Địa chỉ: ___________________________________________________________________________   

Được quyền thay thế tôi/công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư Thường niên của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Tăng 

trưởng VCBF (“Đại Hội”) tổ chức vào thứ Sáu, ngày 14/04/2023.   

 

Ngoài ra, Quý Nhà đầu tư vui lòng tick chọn 1 ô: 

 Trường hợp người được ủy quyền tại Mục 1, Mục 2 hoặc Mục 3 vắng mặt tại Đại Hội, tôi đồng ý ủy quyền cho Thành viên Ban 

đại diện Quỹ hoặc Thành viên Ban Điều hành VCBF có mặt theo thứ tự ưu tiên (1.1, 1.2, 2.1, 2.2) nêu tại Giấy ủy quyền này. 

 Trường hợp người được ủy quyền vắng mặt tại Đại Hội, tôi không đồng ý ủy quyền tiếp và Giấy ủy quyền này sẽ không có hiệu 

lực pháp lý. 

  

Người được ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

………………………………... 

Người ủy quyền 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

………………………………... 

 


