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QUY CHẾ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI  
1. Mục đích 

Nhằm kết luận chính xác các vấn đề được nêu ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư. 

2. Nguyên tắc biểu quyết 

- Chính xác, đúng luật, đúng điều lệ. 

- Số phiếu biểu quyết được tính theo số đơn vị quỹ sở hữu hoặc đại diện sở hữu. 

- Kết quả biểu quyết được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp tán thành. 

3. Cách tiến hành 

3.1. Quy định chung 

- Nhà đầu tư/người được ủy quyền tham dự Đại hội có quyền biểu quyết sẽ được phát Phiếu biểu quyết 

trước khi vào tham dự Đại hội. Phiếu biểu quyết chỉ được phát một lần duy nhất cho mỗi mã số Nhà 

đầu tư và không bị hủy vì bất kỳ lý do gì trong suốt thời gian tổ chức Đại hội. 

- Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 

- Trên Phiếu biểu quyết có các thông tin sau: 

o Đại hội Nhà đầu tư Bất thường- Lần 1 Năm tài chính 2021. 

o Mã số và/hoặc tên nhà đầu tư/số phiếu biểu quyết…  

o Phương thức biểu quyết: 

▪ Đồng ý 

▪ Không đồng ý 

▪ Không có ý kiến 

3.2. Phân loại phiếu biểu quyết 

▪ Phiếu biểu quyết hợp lệ: 

- Đối với nhà đầu tư tham dự trực tiếp tại Đại hội: theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra (có đóng 

dấu), không tẩy xóa, cạo sửa. Khi một vấn đề được nêu ra để biểu quyết, mỗi mã số nhà đầu tư/ mỗi 

nhà đầu tư chỉ được sử dụng một Phiếu biểu quyết. Chọn một trong ba thể thức biểu quyết nêu trên 

- Đối với nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết đến Đại hội: Nhà đầu tư gửi phiếu biểu quyết theo mẫu quy 

định đến Đại hội thông qua gửi thư, fax, thư điện tử đến Công ty CP Quản lý Quỹ đầu tư Dragon 

Capital Việt Nam (DCVFM) trước 17h ngày liền kề trước ngày khai mạc đại hội. Chọn một trong ba 

thể thức biểu quyết nêu trên 

▪ Phiếu biểu quyết không hợp lệ:  

- Không đúng theo các quy định của phiếu biểu quyết hợp lệ. 

3.3. Tổng hợp kết quả 

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp, lập Biên bản kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết cho 

từng vấn đề. 

- Khi tổng hợp kết quả, các phiếu biểu quyết không hợp lệ được tính là không tham gia biểu quyết. 

- Biên bản kiểm phiếu phải có các kết quả sau: 

▪ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết đồng ý trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại 

Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền có mặt tại Đại hội. 

▪ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không đồng ý trên tổng số phiếu biểu của các nhà đầu tư dự họp trực tiếp 

tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện 

được ủy quyền có mặt tại Đại hội. 

▪ Tỷ lệ số phiếu biểu quyết không có ý kiến trên tổng số phiếu biểu quyết của các nhà đầu tư dự họp 

trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua 

đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội  

4. 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 tại Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi có trên năm mươi phần trăm 

(50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu 

quyết về Công ty DCVFM theo quy định và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán 

thành. 

- Ngoại trừ trường hợp biểu quyết để quyết định: Các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu 

tư của quỹ; Tăng mức giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công ty quản lý 

quỹ, ngân hàng giám sát; Chia, tách, sáp nhập, hợp nhất quỹ; giải thể quỹ; Thay đổi thời hạn hoạt động của 

quỹ thì chỉ được thông qua khi có trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả 

nhà đầu tư dự họp trực tiếp tại Đại hội và/hoặc gửi phiếu biểu quyết về Công ty DCVFM theo quy định 

và/hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội tán thành. 

 



- Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 

5. Hiệu lực 

Cách thức biểu quyết nêu trên có hiệu lực ngay sau khi Đại hội Nhà đầu tư thông qua. 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2022 

  TM. Ban Đại diện Quỹ 

  Chủ tịch 

 

 

 

 

 

  ĐẶNG THÁI NGUYÊN 


