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I. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: thông qua các vấn 

đề cần được biểu quyết của Đại Hội Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm tài chính 

2021. 

II. Nguyên tắc kiểm phiếu: 

1. Tổng số phiếu phát ra: là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư được Công ty quản 

lý quỹ gửi đến Nhà đầu tư của quỹ theo danh sách chốt quyền tham gia Đại Hội 

Nhà Đầu Tư Bất thường Lần 1 Năm Tài Chính 2021. 

2. Tổng số phiếu thu về: là tổng số phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư gửi về Công ty quản 

lý quỹ để thể hiện ý kiến của mình về nội dung và ý kiến. 

3. Thời gian lấy ý kiến nhà đầu tư: tối thiểu 10 ngày trước thời hạn nhà đầu tư phải 

gửi lại phiếu lấy ý kiến. 

4. Phiếu biểu quyết hợp lệ: Nhà đầu tư thể hiện ý kiến của mình trên phiếu biểu 

quyết thông qua lựa chọn một trong các lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc 

“Không có ý kiến”. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu biểu quyết: 

• Phiếu biểu quyết do Công ty quản lý quỹ gửi đến nhà đầu tư; 

• Phiếu không bị tẩy xóa, sữa chữa, thay đổi nội dung; 

• Phiếu biếu quyết được ký bởi chủ sở hữu đơn vị quỹ hoặc người ủy quyền 

đã đăng ký với Công ty quản lý quỹ hoặc người ủy quyền hợp lệ theo quy 

định của pháp luật. 

• Phiếu biếu quyết được gửi về Công ty quản lý quỹ trong thời hạn xác định 

tại Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư. 

5. Ý kiến biểu quyết hợp lệ: ý kiến biểu quyết hợp lệ khi nhà đầu tư chỉ đánh dấu 

duy nhất một lựa chọn “Đồng ý”, “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” đối với 

nội dung lấy ý kiến. 

6. Kết quả kiểm phiếu: được tổng hợp trên phiếu biểu quyết hợp lệ cùa nhà đầu tư. 

7. Biểu quyết thông qua & Biểu quyết không thông qua: 

 Ý kiến biểu quyết “Đồng ý” thì được xem là biểu quyết thông qua. Ý kiến biểu 

quyết “Không đồng ý” hoặc “Không có ý kiến” thì được xem là biếu quyết không 

thông qua 

8. Không tham gia biểu quyết: 

Phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư đã được gửi đến nhà đầu tư nhưng bị hoàn trả về do 

địa chỉ nhà đầu tư đăng ký không chính xác, hoặc các phiếu lấy ý kiến nhà đầu tư 

được gửi về Công ty quản lý quỹ theo địa chỉ đã thông báo nhưng sau thời hạn 

ngày nhận cuối cùng; hoặc các phiếu nhà đầu tư không gửi về thì được xem là 

không tham gia biểu quyết các nội dung lấy ý kiến. 

9. Tổng hợp kết quả: Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết 

cho từng vấn đề và lập Biên bản kiểm phiếu. 



10. Kết quả biểu quyết 

• Kết quả biểu quyết theo phần trăm được làm tròn đến 02 (hai) số thập phân. 

• Các vấn đề đưa ra biểu quyết bằng văn bản được thông qua khi được số nhà 

đầu tư đại diện cho trên năm mươi phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ của 

các nhà đầu tư biểu quyết tán thành. 
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