Chubb Life Fund Management Co, Ltd.

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2019
QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB – CBPF
Thời gian:

Lúc 9h00, Thứ Hai, ngày 27/04/2020

Địa điểm:

Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life
Lô K, Tầng 8, Tòa nhà SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP. HCM

Phần 1:

Chào đón khách mời & khai mạc

9h00 – 9h15:

Chào đón khách mời.

9h15 – 9h30:

Báo cáo thẩm tra tư cách nhà đầu tư tham dự Đại hội.
Thông qua chương trình Đại hội.
Thông qua chủ tọa cuộc họp, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu và Quy chế biểu
quyết.
Phát biểu khai mạc.

Phần 2:

Trình bày các báo cáo, các nội dung xin ý kiến Đại hội Nhà đầu tư thông qua & kế
hoạch hoạt động của Quỹ

9h30 – 10h15: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm tài chính 2019.
Báo cáo Giám sát của Ngân hàng giám sát năm tài chính 2019.
Báo cáo tài chính năm 2019 đã kiểm toán của Quỹ.
Báo cáo kết quả hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm 2019.
Phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 của Quỹ.
Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm tài chính 2020.
Ủy quyền cho Ban đại diện Quỹ lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm tài chính 2020.
Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ năm tài chính 2020.
Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ.
Phê chuẩn nghị quyết của Ban đại diện Quỹ về việc sửa đổi bổ sung Sổ tay định giá và ủy
quyền cho Ban đại diện Quỹ phê chuẩn Sổ tay định giá sửa đổi.

Phần 3:

Nhà đầu tư thảo luận và biểu quyết

10h15 – 11h15:

Nhà đầu tư cho ý kiến và thảo luận các vấn đề liên quan.
Nhà đầu tư biểu quyết các nội dung xin ý kiến.
Kiểm phiếu và thông qua Biên bản kiểm phiếu

Thông qua Biên bản & Nghị quyết Đại hội.

Phần 4:

Bế mạc Đại hội

11h15 – 11h30:

Chủ tọa phát biểu Bế mạc.

