
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày  04  tháng 04 năm 2018 

THÔNG BÁO  

V/v: Mời tham dự Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2017 

Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng công thương Việt Nam (VTBF) 

 

Kính gửi Quý nhà đầu tư, 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Vietinbank trân trọng thông báo và kính mời Ông/Bà đến 

tham dự phiên họp Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm 2017 Quỹ VTBF, cụ thể như sau: 

1. Thời gian: 10h00, Thứ Tư, ngày 18 tháng 04 năm 2018 

2. Địa điểm: Tầng 9, TTTM Chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Hoàn Kiếm, Hà Nội 

3. Điều kiện tham dự: Tất cả các thành viên góp vốn Quỹ VTBF theo danh sách chốt 

ngày 03/04/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ. 

4. Nội dung Đại hội: 

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;  

- Báo cáo của Ngân hàng lưu ký BIDV; 

- Báo cáo tài chính 2017 đã kiểm toán; 

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2017 và kế hoạch phân phối 

lợi nhuận năm 2018; 

- Tờ trình về việc chi trả thù lao cho Ban đại diện Quỹ 2017 và kế hoạch ngân sách hoạt 

động, chi trả thù lao Ban đại diện Quỹ 2018; 

- Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho BCTC năm 2018; 

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo đề nghị Quý 

nhà đầu tư thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc uỷ quyền cho 

người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Vietinbank Capital trước 

16h30 ngày 06/04/2018. 

6. Quý nhà đầu tư hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ 

sau: 

- Thông báo mời họp 

- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu 

- Giấy uỷ quyền (trường hợp nhận uỷ quyền tham dự Đại hội) 

7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/uỷ quyền… được đăng tải 

trên website của Công ty theo địa chỉ: www.vietinbankcapital.vn 



8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ: 

Công ty TNHH Quản lý quỹ Vietinbank 

Ms. Trần Bích Ngọc - Phòng QLTS 

Tầng 6 TTTM chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 39388855 – 666   Fax: (024) 39388500 

Website: www.vietinbankcapital.vn 

Email: ngocttb2@vietinbank.vn 

 

Mr. Trần Hồng Dương - Phòng QLTS 

Tầng 6 TTTM chợ Cửa Nam, 34 Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 

Điện thoại: (024) 39388855 – 666   Fax: (024) 39388500 

Website: www.vietinbankcapital.vn 

Email: duongth@vietinbank.vn 

 

Rất mong sự hiện diện của quý nhà đầu tư để cuộc họp Đại hội nhà đầu tư thường 

niên năm 2017 của Quỹ đầu tư trái phiếu Ngân hàng Công thương Việt Nam thành 

công tốt đẹp./. 

 

 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VIETINBANK 
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