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GIẤY ỦY QUYỀN 

ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ VIỆC SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ  
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM VIỆT NAM (TCBF) 

Kính gửi: Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) 
Bộ phận Quản trị Quỹ 
Địa chỉ: Tầng 10, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, phường Lê Đại Hành, 
quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam. 

Đối với Nhà Đầu tư cá nhân: 

Tên Nhà Đầu tư:  .......................................................................................................................................  
Địa chỉ:  .....................................................................................................................................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ................................ ngày cấp    ....................................................................  
nơi cấp .......................................................................................................................................................  
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ: ......................................................................................................  
Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: ..................................  chứng chỉ quỹ tại ngày 16/09/2019. 
 
Đối với Nhà Đầu tư tổ chức: 

Tên Nhà Đầu tư:  .......................................................................................................................................  
Địa chỉ:  .....................................................................................................................................................  
Số GPTL/GCNĐKDN số:  .......................................................... ngày cấp   .............................................  
nơi cấp .......................................................................................................................................................  
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ: ......................................................................................................  
Người đại diện pháp luật: ..........................................................................................................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ................................ ngày cấp    ...................................................................  
nơi cấp .......................................................................................................................................................  
Số lượng Chứng chỉ Quỹ đang nắm giữ: ..................................  chứng chỉ quỹ tại ngày 16/09/2019. 

Nay, Tôi ủy quyền cho: 
 1.(*)  Ông Nguyễn Xuân Minh – Chủ tịch Ban đại diện Quỹ 

 2.(*)  Ông Đặng Lưu Dũng  – Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương 

Hoặc    3.(**)Ông/Bà: ..........................................................................................................................  
Địa chỉ:  .....................................................................................................................................................  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ................................ ngày cấp    ....................................................................  
nơi cấp .......................................................................................................................................................  
 

Được quyền thay thế Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi bổ sung 

Điều lệ Quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF) tổ chức vào Thứ năm, ngày 17/10/2019. 

Người được ủy quyền 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

Người ủy quyền 

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(*) Trường hợp uỷ quyền cho Ban đại diện Quỹ hoặc Ban điều hành công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Kỹ Thương, Nhà 
Đầu tư vui lòng in mẫu giấy Ủy quyền, điền thông tin và gửi bản scan Giấy Ủy quyền trước ngày 16/10/2019 tới địa 
chỉ IB.Quanlyquy@techcombank.com.vn theo mẫu: TCBF_DHNDT2019_[Số tài khoản sở hữu CCQ]_Uy quyen tham 
du, và gửi lại bản gốc qua đường bưu điện. 
  
(**) Trường hợp uỷ quyền cho người khác, Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư 
mời/giấy uỷ quyền khi tham dự Đại hội. 


