PHIẾU LẤY Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VND (VNDBF)
Kính gửi: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA
Tên nhà đầu tư:…………………………………………………………………………………………
Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………….........
Giấy ĐKKD/CMND số:………………………Ngày cấp:……………..Nơi cấp………………………
Tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ số:………………………………………………………………
Xin 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 Trái phiếu VND như sau:
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Thông qua Danh sách thành viên Ban đại
diện quỹ và Thù lao Ban đại diện quỹ
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Thông qua ngân sách hoạt động của Ban đại
diện quỹ
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Ủy quyền cho Ban đại diện quỹ phê duyệt
Công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài
chính cho Quỹ
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Thông qua và ủy quyền cho Công ty TNHH
MTV Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán IPA
ký Hợp đồng giám sát với Ngân hàng giám
sát là BIDV - Chi nhánh Hà Thành.







...........,ngày.....tháng.....năm 2019
NHÀ ĐẦU TƯ
(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức)

CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ
ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN IPA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày

tháng

năm 2019

TỜ TRÌNH CÁC VẤN ĐỀ CẦN XIN Ý KIẾN NHÀ ĐẦU TƯ
1. Thông tin công ty quản lý quỹ và quỹ:
1.1. Thông tin công ty quản lý quỹ: Công ty TNHH MTV Quản lý quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam
- Giấy phép hoạt động số 30/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/03/2008.
1.2. Thông tin quỹ: Quỹ Đầu tư Trái phiếu VND
2. Nội dung xin ý kiến nhà đầu tư:
Đề nghị nhà đầu tư xem xét và cho ý kiến thông qua các vấn đề sau:
(1) Danh sách
Thành viên Ban
Đại diện Quỹ

Họ tên
Nguyễn
Thủy

Vị trí công tác hiện tại

Chuyên
môn/Kinh
nghiệm

Vị trí trong
Ban Đại diện
Quỹ

Thu Phó phòng Phụ trách Phòng
Chỉ số và Phát triển sản
phẩm, Công ty Cổ phần
Chứng khoán Dầu khí (PSI)

Tài chính,
đầu tư

Chủ tịch

Hoàng Thị Út Chuyên viên pháp chế,
Quyên
Công ty Cổ phần Quản lý
Quỹ Ngân hàng TMCP Đại
chúng Việt Nam.

Pháp luật
chứng khoán,
đầu tư

Thành viên

Phí Thị Thùy Kế Toán Trưởng tại Đại sứ
Dung
quán Úc tại Việt Nam
Nguyễn Hồ TGĐ Công ty quản lý quỹ
Nga
IPA

Kế toán,
kiểm toán
Đầu tư

Thành viên
Thành viên

(2) Ngân sách Thù lao của Ban Đại diện Quỹ:
hoạt động của
- - Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng
Ban Đại diện Quỹ
- - Thành viên Ban Đại diện Quỹ: 3.000.000 đồng/tháng
Chi phí hoạt động của Ban Đại diện Quỹ bao gồm các chi phí hợp lý, hợp lệ trực
tiếp phục vụ cho hoạt động của Ban Đại diện Quỹ. Chi phí phát sinh sẽ được thanh
toán và hạch toán vào chi phí hoạt động của Quỹ tại kỳ phát sinh;
(3) Ủy quyền của Theo quy định tại Khoản 4, Điều 29, Điều lệ Quỹ, Ban Đại diện Quỹ có thể được
Đại hội Nhà đầu Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại
tư cho Ban Đại hội Nhà đầu tư, bao gồm việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm
diện Quỹ phê toán báo cáo tài chính hàng năm của Quỹ.
duyệt Công ty Theo quy định của pháp luật hiện hành, báo cáo tài chính của quỹ mở được kiểm
kiểm toán Báo toán vào thời điểm bán niên và cuối năm tài chính. Ngoài ra, sau khi kết thúc năm
cáo tài chính cho tài chính, Đại hội Nhà đầu tư thường niên sẽ được tổ chức trong vòng 30 ngày kể
từ ngày báo cáo tài chính được kiểm toán. Để đảm bảo yêu cầu rút ngắn thời gian
Quỹ
và hiệu quả chi phí, IPAAM kính đề xuất Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại
diện Quỹ lựa chọn, phê duyệt tổ chức kiểm toán trên cơ sở đề xuất của Công ty
Quản lý quỹ để kiểm toán báo cáo tài chính của Quỹ.
(4) Hợp đồng Lưu Theo quy định tại Điều lệ Quỹ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam–
ký, giám sát với Chi nhánh Hà Thành (BIDV Hà Thành) được lựa chọn là Ngân hàng giám sát của
Ngân hàng giám Quỹ VNDBF.
sát BIDV Hà Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, kính đề nghị Đại hội Nhà đầu tư thông qua
và ủy quyền cho Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA ký
Thành
hợp đồng lưu ký, giám sát với Ngân hàng giám sát là BIDV Hà Thành.
3. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty:
Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty là trước 17h00’ ngày ...../...../2019 (theo dấu bưu điện).
Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty theo địa chỉ:
Công ty TNHH Một thành viên Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán IPA
Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, Việt Nam
Phiếu lấy ý kiến không trả lời hoặc gửi về Công ty sau thời hạn nêu trên được coi là phiếu không hợp lệ.
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN IPA
Tổng Giám đốc

Nguyễn Hồ Nga

