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NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC  

TẠI ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ 

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU TECHCOM (TCBF) 

A. Tiếp đón Nhà Đầu tư 

Khi tới tham dự Đại hội, tại bàn đăng ký: 

(i) Nhà Đầu tư cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu  

(ii) Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu và Giấy ủy quyền. 

Ban tổ chức sẽ thực hiện quy trình xác thực nội dung ủy quyền bằng một hoặc hai cách: 

- Xác thực chữ ký ủy quyền trên giấy ủy quyền với chữ ký trên hợp đồng mở tài khoản giao 
dịch chứng chỉ Quỹ;  

- Gọi điện thoại tới Nhà Đầu tư của Quỹ theo thông tin do Trung tâm lưu ký chứng khoán 
(VSD) cung cấp để xác thực việc ủy quyền. 

Thông tin của Nhà Đầu tư được sử dụng để xác thực là thông tin Nhà Đầu tư cung cấp khi mở 
hợp đồng tài khoản giao dịch chứng chỉ Quỹ và đăng ký với VSD. 

Nhà Đầu tư/Người được ủy quyền sau khi hoàn thành thủ tục kiểm tra/xác thực trong thời gian 
đón tiếp Nhà Đầu tư theo quy định tại Chương trình Đại hội sẽ có quyền tham dự và biểu quyết 
tại Đại hội. 

B. Tổ chức Đại hội 

1. Đại hội Nhà Đầu tư về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Quỹ Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom 
(sau đây gọi là Đại hội) được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện tổ chức Đại hội phù hợp quy 
định của pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt động Quỹ và theo nội dung chương trình được Đại 
hội thông qua.  

2. Nhà Đầu tư hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi chung là Nhà Đầu tư) dự họp, được phát 
Phiếu biểu quyết: Dùng để biểu quyết từng vấn đề được in sẵn trên Phiếu biểu phiếu, dưới hình 
thức thu phiếu biểu quyết vào thùng. Đối với các nội dung cần biểu quyết ngay trong Đại hội  
sẽ dùng hình thức giơ tay tại chỗ để biểu quyết nhanh từng vấn đề. 

3. Đoàn chủ toạ có quyền điều hành Đại hội theo quy định pháp luật, Điều lệ Tổ chức và hoạt 
động Quỹ và Nhà Đầu tư dự họp có nghĩa vụ tuân thủ pháp luật và quyết định của Đoàn chủ 
toạ.   

4. Nhà Đầu tư bỏ ra về khi chưa hết chương trình đại hội thì coi như Nhà Đầu tư đó tự ý từ bỏ các 
quyền và nghĩa vụ của mình từ thời điểm đó tại Đại hội; Nhà Đầu tư đến muộn sẽ được tham 
gia biểu quyết các vấn đề phát sinh sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký dự họp Đại hội. 

5. Về phương thức thảo luận tại Đại hội: 

Nhà Đầu tư có nhu cầu đặt câu hỏi thì ghi câu hỏi ra giấy và chuyển cho Ban tổ chức. 

Các câu hỏi sẽ được chuyển tới Đoàn Chủ toạ xem xét trả lời/giải đáp trong thời gian thảo luận 
của Đại hội và/hoặc sẽ được trả lời bằng văn bản sau cuộc họp, nếu không đủ thời gian. 



               
6. Điều kiện thông qua quyết định/nghị quyết của Đại hội được áp dụng theo quy định tại Điều lệ 

tổ chức và hoạt động Quỹ Đầu tư Trái phiếu Techcom (TCBF). 

7. Khiếu nại   

Những khiếu nại, thắc mắc về việc biểu quyết và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa và/hoặc Trưởng Ban 
kiểm phiếu giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội Nhà Đầu tư. 
 

BAN TỔ CHỨC 


