
 
 
 
 
 

 

PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ 
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ FIDES VN (FVEF) 

INVESTORS’ OPINION FORM  
FIDES VN VALUE EQUITY FUND (FVEF) 

 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) 
TO: FIDES FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY (VIETNAM) 

 
Họ và tên Nhà đầu tư 
Full name of Investors 

 

Địa chỉ : 
Address : 

 

Số CMND/ CCCD/ Hộ chiếu/ 
GCN ĐKKD: 
ID/Passport/ Business licence 
No. 

 Ngày cấp: 
Issuing date                  

Nơi cấp: 
Issuing place 

Số tài khoản giao dịch CCQ: 
Account number 

 

Tôi/Chúng tôi có ý kiến biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội Nhà đầu tư lần thứ nhất QUỸ 
ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU GIÁ TRỊ FIDES VN như sau : 
I/We have voting opinions on the contents need approval in the first General Meeting of Investors of the Fides VN 
Value Equity Fund as follows : 

STT. 
No. 

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT 
VOTING CONTENTS 

TÁN 
THÀNH 
AGREE 

KHÔNG TÁN 
THÀNH 

DISAGREE 

KHÔNG CÓ 
Ý KIẾN 
ABSTAIN 

(1) 

Thông qua Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch, Bản cáo bạch 
tóm tắt của Quỹ cho giai đoạn chào bán lần đầu Chứng 
Chỉ Quỹ ra công chúng. 
Approve to publish the Fund Charter, Prospectus and 
Summarized Prospectus for the initial public offering of Fund 
Certificates. 

□ □ □ 

(2) 

Thông qua số lượng thành viên Ban Đại Diện Quỹ là 03 
(ba) người. Trong đó số thành viên độc lập : 03 (ba) 
người. 
Approving the number of members of the Fund Representative 
Board is 03 (three) people. In which the number of 
independent members: 03 (three) people. 

□ □ □ 

(3) 

Thông qua Danh sách thành viên Ban Đại diện Quỹ 
(theo nội dung tờ trình) 
Approve to the list of members of the ROF (according to the 
content of the proposal) 

□ □ □ 

(4) Thông qua Ngân sách hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. 
Approve to the budget for the ROF 

□ □ □ 

Điện thoại: (84-28) 3822 2621 
Fax: (84-28) 3822 7506 
Website: www.fides.com.vn 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Fides (Việt Nam) 
Phòng  1404, tầng 14, tòa nhà Empress Tower, 138-142 Hai Bà 
Trưng, phường  Đa Kao, quận 1, tp. Hồ Chí Minh,Việt Nam 



(5) 
Ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ phê duyệt Công ty 
kiểm toán Báo cáo tài chính cho Quỹ. 
Authorization to the ROF to select the auditor for the Fund. 

□ □ □ 

(6) 

Thông qua việc lựa chọn Ngân hàng TNHH Một Thành 
Viên Shinhan Việt Nam là Ngân hàng Giám sát của Quỹ 
và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Fides 
(Việt Nam) ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu ký -  
giám sát, Hợp đồng dịch vụ quản trị quỹ với Ngân hàng 
TNHH Một Thành Viên Shinhan Việt Nam. 
Approving the selection of Shinhan Bank Vietnam One 
Member Limited as the custodian bank of the Fund and 
authorizing Fides (Vietnam) Fund Management Joint Stock 
Company (Vietnam) to sign the custodian -  supervision 
contract; the fund management service contract with the 
Shinhan Bank Vietnam. 

□ □ □ 

(7) 

Thông qua việc lựa chọn Đại lý chuyển nhượng là VSD 
và ủy quyền cho Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Fides 
(Việt Nam) ký kết Hợp đồng dịch vụ đại lý chuyển 
nhượng với VSD. 
Approving the selection of a transfer agent and authorizing 
Fides Fund Management Joint Stock Company (Vietnam) to 
sign the transfer agency service contract  with VSD. 

□ □ □ 

(8) 
Thông qua việc không tổ chức Đại hội Nhà đầu tư lần 
thứ nhất. 
Do not holding the first General Meeting of Investors. 

□ □ □ 

(9) 

Thông qua quy chế hướng dẫn thực hiện bỏ phiếu điện 
tử áp dụng cho các kỳ Đại hội nhà đầu tư thường niên và 
bất thường của Quỹ FVEF. 
Approving regulations guiding the implementation of 
electronic voting for FVEF Annual and Extraordinary 
General Meetings of Investors. 

□ □ □ 

(10) 

Phê duyệt việc Đại hội nhà đầu tư thường niên và bất 
thường của Quỹ FVEF được tổ chức bằng hình thức lấy 
ý kiến bằng văn bản (trừ trường hợp bắt buộc phải tổ 
chức họp trực tiếp) phù hợp với Điều lệ Quỹ và quy 
định pháp luật có liên quan. 
Approve that the Investors’s  Annual and Extraordinary 
General Meeting of FVEF Fund shall be held in the form of 
collecting written opinions (excep in case it is mandatory to 
hold a face-to-face meeting)  in accordance with the fund 
charter and  relevant laws. 

□ □ □ 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…... năm…….. 
Ho Chi Minh City, date…….month……year……..    

                   NHÀ ĐẦU TƯ 
                        INVESTOR 

                       (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 
                                (Sign, full name and seal for institutions) 
 
 
 
 


