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NGHỊ QUYẾT
V» Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐÒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CÔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƯCHỨNG KHOÁN

PHƯƠNG ĐÔNG

Căn củ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020:

Căn cứ Luật Chng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11V2019;

Cản củ Điều lê tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quan bý quỹ Đáu tu
Chứng khoán Phương Đông (0MC);
Căn củ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bắt thường năm 2021 số 02/2021/NO-
ĐHĐCÐ ngày 04/06/202 1;
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NBİNH- CăncủtBiên bản họp Hội đồngquản trị số Al/202 1/BB-HĐỘT ngày 07/07/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1; Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bàn để
thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như
sau:
Mục đich lấy ý kiến: Trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHÐCĐ") thông qua việc điều
chinh thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

1.

2.

Điều chinh thay đốổi địa điêm đặt trụ sỞ chính của Công ty theo nội dung tại
Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 số

02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/06/2021 của ĐHÐCÐ.

Đồng thời, sửa đổi Điều lệ tổ chúc và hoạt động của Công ty theo nội dung tuơng
úng V/v thay đổi địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

3. Thời gian dự kiển thực hiện:
Ngày chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bàn: Ngày 09/07/2021

Thời gian dự kiến thực hiện gửi văn bản xin ý kiến cổ đông: Từ ngày 10/07/2021
đến hết ngày 31/07/2021
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Điều 2: Ủy quyền triển khai thực hiện

Giao cho ông Phan Tấn Thu - Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị quyết định
thời gian thực hiện, chi đạo chuẩn bị các tờ trình và các tải liệu kèm theo gửi cho Cô
đông để thực hiện các thủ tục lấy ỷ kiến cổ đông bằng văn bản, đồng thời thay mặt
Hội đồng quản trị tổ chức và chi đạo thực hiện việc kiểm phiếu biểu quyết trên cơ sở
tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban
Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này J.

Nơinhân:
- Các cổ đông Công ty;
- Như Điều 3;

- Đằng website Công ty;

- Luu VT;
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