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Căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Điểu lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tự Chứng khoán
Phương Đông;
Nghị quyết số 13/2021I/NQ-HĐỌT ngày 07/07/2021 của Hội đồng quán trị vv tổ chức
láy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phầnQuản lý Quỹ Đầu tu Chứng khoán Phương Đông trân :16.
CỘNG
CÓ PHẾtrọng thông báo đền Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua

Nghị quyêt Đại hội đồng cổ đông, với các nội dung chi tiết như sau:
QUAN LÝ QUỸ

CHỨNG KH

PHƯƠNG E

BINH-I
1. Thời gian thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: từ ngày 107/2021 đến hết ngày

31/07/2021.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Điều chinh thay đỗi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty theo nội dung tại Khoản 2
Điều 1 Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 số 02/202 1/NQ-ĐHĐCÐ

Sửa đồi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo nội dung tương ứng v/v thay

3. Đối tượng lấy ý kiến: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Quản lý

ngày 04/06/2021 của ĐHÐCÐ.

đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Quỹ Đầu tu Chứng khoán Phương Đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 09/07/2021
hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Thể thức lấy ý kiến:

4.1. Hồ sơ lấy ý kiến:

Hồ sơ lấy y kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
bao gồm:
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Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Tờ trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản v/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính

của Công ty;

Phiếu lấy ý kiến cổ đông biều quyết bằng văn bản;

Mẫu giấy ủy quyền thực hiện biều quyết bằng văn bản;

Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Ghi chú: Hồ sơ lấyý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng ải trên website
https://omc.com.vn/

4.2. Cách thức biểu quyết:

Sau khi xem xét các nội đung được trình bày tại Tờ trình v/v thay đổi địa điềm đặt
trụ sở chính của Công ty, cổ đông thực hiện quyền biều quyết thông qua Phiêu lây ý
kiến cổ đông.

Để biểu quyết, Quý cổ đông vui lòng điền thông tin và biểu quyết theo Phiểu lây ý
kiến cổ đông gửi kèm.

Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là Phiếu tham gia biểu quyết. Phiêu lây ý
kiến không được gửi về được xem là Phiếu không tham gia biểu quyềt.

Phiếu hợp lệ là phiếu:

. Do Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ ĐẦu tu Chúng khoán Phương Đông phát hành,
có chữ ký của Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đã biểu quyết vấn đề và chi đánh dấu vào một (01) ô thích hợp. Trường hợp đánh
dấu nhầm hoặc thay đổi ý kiến, vui lòng tô đen ô đã chọn và đánh dấu vào ô khác

(Luu ý: Chi được thay đổi ý kiến một (01)làần).

Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, hoặc của Người đại diện
hợp pháp và đóng dẩu nếu Cổ đông là Tổ chức.

Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết,
người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và Văn

bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan
có thẩm quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền (trong trường

hợp ủy quyên) được xem là không hợp lệ.

Phiếu lấy ý kiến phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định và gửi về Công ty

trước Oh00 ngày 01/08/2021.

Phiéu không hợp lệ là phiếu không đáp úng điều kiện của Phiếu hợp lệ như trên.

5. Địa chi tiếp nhận và liên hệ:

Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cô phần Quản lý Quỹ Đầu tu Chứng khoán

Phương Đông
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Địa chi: Tầng 3, 28 Mạc Đĩnh Chi, PhườngĐa Kao, Quận l, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 7301 7786

Trân trọng cảm ơn./.

Fax: (028) 7302 2268

TM.HỢIĐONGNơinhân:
- Nhự trên;
- Luu VP;
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