Ngày…...tháng….năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi:
Đồng kính gửi:

QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU MỞ RỘNG CHUBB (CBPF)
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE

Đối với Nhà đầu tư cá nhân:
Họ tên: ....................................................................................................................................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:...................................cấp ngày .................tại ...........................................................................
Địa chỉ:………………………………………………………………………...Điện thoại: ....................................................................
Email: .................................................................................................................................................................................
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ:
Tổng số chứng chỉ quỹ đang sở hữu:..........................................chứng chỉ quỹ tại ngày 16/03/2020.
Đối với Nhà đầu tư tổ chức:
Tên tổ chức: ......................................................................................................................................
Số GPTL/GCNĐKDN:...................................cấp ngày .................bởi...................................................
Địa chỉ:………………………………………………………………………...Điện thoại:...................................... .......
Họ tên Người đại diện theo pháp luật:....................................................................................... .........
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:................................cấp ngày .................tại..............................................
Số tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ: .............................................................................. ..................
Tổng số chứng chỉ quỹ đang sở hữu:..........................................chứng chỉ quỹ tại ngày 16/03/2020.
Với tư cách là nhà đầu tư của Quỹ Đầu Tư Trái phiếu Mở rộng Chubb, nay, Tôi ủy quyền cho:
1. Thành viên Ban đại diện Quỹ CBPF:
Ông Trịnh Thanh Cần – Chủ tịch
Ông Nguyễn Trọng Đức – Thành viên
Bà Trần Việt Hương – Thành viên
Trường hợp người được ủy quyền tại Mục 1 này vắng mặt tại Đại hội, tôi đồng ý ủy quyền lại cho Thành viên Ban đại diện Quỹ khác theo
thứ tự ưu tiên như Danh sách nêu tại Mục 1 này.
Trường hợp người được ủy quyền tại Mục 1 này vắng mặt tại Đại hội, tôi đồng ý ủy quyền lại cho Ban điều hành Công ty TNHH MTV Quản
Lý Quỹ Chubb Life nêu tại Mục 2 đề cập ở dưới.
Trường hợp người được ủy quyền tại Mục 1 này vắng mặt tại Đại hội, tôi không đồng ý ủy quyền lại và Giấy ủy quyền này sẽ không có hiệu
lực pháp lý.

Hoặc:
2. Ban điều hành Công ty TNHH MTV Quản Lý Quỹ Chubb Life:
Bà Đặng Thị Hồng Loan – Giám Đốc
Hoặc:
3. Ông/bà (*):…………………………………………………………………………………………………………....................
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:...................................cấp ngày .................tại.............................................
Địa chỉ:................................................................................................................................................
Chức vụ:..............................................................................................................................................
(Người được ủy quyền tại Mục 3 này không được ủy quyền lại.)
Được quyền thay mặt Tôi/Công ty tham dự và biểu quyết tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2019
của Quỹ CBPF tổ chức vào Thứ Hai, ngày 27/04/2020.
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……………………………...
………………………………...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(*) Người được ủy quyền cần xuất trình CMND/CCCD/Hộ chiếu khi tham dự Đại hội.
Nhà đầu tư vui lòng gửi fax và bản chính Giấy ủy quyền này về địa chỉ bên dưới trước ngày 22/04/2020:
CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ QUỸ CHUBB LIFE - Lô K, Tầng 8, Tòa nhà SunWah Tower, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp. HCM
Tel: (028) 3914 1666
Fax: (028) 3821 6777

