
 (Nhà đầu tư vui lòng ký nháy) 

PHIẾU BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)  

 

Nhà đầu tư: ………………………………………………… Mã số Nhà đầu tư:……………………… 

Tổng số phiếu biểu quyết: ………………..  

Tôi/ Chúng tôi là Nhà đầu tư của Quỹ CBPF, theo đây xác nhận biểu quyết đối với các nội dung thuộc thẩm 
quyền của mình tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019 của Quỹ CBPF như sau:  

  

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2019 như nêu trong Tài liệu họp Đại 
hội Nhà đầu tư. 

    

                                                  Đồng ý                                    Không đồng ý                         Không có ý kiến 

 

 
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ như được đăng tải trên trang thông 

tin điện tử của Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life theo địa chỉ 
https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/financial-report.aspx. 

 

                                                 Đồng ý                                   Không đồng ý                           Không có ý kiến  

 
 

3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Quỹ như nêu trong Tài liệu họp 
Đại hội Nhà đầu tư. 

 

                                                  Đồng ý                                    Không đồng ý                         Không có ý kiến 

   

 

4. Thông qua Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư. 

 

                                                 Đồng ý                                   Không đồng ý                           Không có ý kiến  

 

 
5. Thông qua Báo cáo chi phí hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2019 và ngân sách hoạt động của 

Ban đại diện Quỹ năm 2020 như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư. 

 

                                                 Đồng ý                                    Không đồng ý                           Không có ý kiến  

 

https://www.chubblifefund.com.vn/vn-vn/investor-relations/financial-report.aspx
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6. Chấp thuận ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 
2020. 
 

         Đồng ý                                      Không đồng ý                             Không có ý kiến  
 
 
 

7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ như nêu trong Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư. 

 

                                                Đồng ý                                     Không đồng ý                            Không có ý kiến  

 

 

8. Phê chuẩn Nghị quyết số 03/CBPF-2019/BĐD ngày 12/07/2019 của Ban đại diện Quỹ  (“Nghị 
quyết”) về việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá và chấp thuận ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ phê 
chuẩn Sổ tay định giá sửa đổi theo các nội dung nêu tại Nghị quyết và theo Điều lệ Quỹ sửa đổi như 
được nêu tại Tài liệu họp Đại hội Nhà đầu tư. 
 

Đồng ý                                   Không đồng ý                              Không có ý kiến  

 

 NHÀ ĐẦU TƯ/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  

 (Ký và ghi rõ họ tên) 


