
CONG TY TNHH QUAN LY QU'i( BAO VIT (BVF) CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 

QU BAU TU CO PHIEU TRIEN VQNG BAO \THT Dc 1p — Tr do — Hinh phüc 

Ha Nói, ngày 24 thông 0I nãm 2020 

BIEN BÀN KIEM PHIEU 
BA! HO! N}iA Au TU' TH1JNG NIEN NAM 2020 

QU' BAU TTS CO PHIEU TRIEN VQNG BAO V!T DIX! HiNil THIC 

XIN MEN BANG VAN BAN 

Can cir Lut Chirng khoán s 70/2006/QH1 1 duçc Qu6c hi thông qua ngày 

29/06/2007 và chinh sira, b sung ngày 24/11/2010; 

Can cir Thông tu 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 cüa BO Tài chInh hung dn v 

vic thành 1p và quàn 1 qu5 m và Thông tu sé' 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 

sira di, b sung mt s diu cüa Thông tu s 183/201 1/TT-BTC 

Can ctr Diu 1 qu Du tu C phiu Trin vçng Bão Vit (BVPF); 

Can cü Danh sách nba tu tu qu BVPF cht ngày 08/04/2020 theo Thông báo ngày 

27/03/2020 v ngày dãng k cui cüng d thirc hin quyn cho kin bang van ban 

cüa Dai  hi Nhà dan tix thuông niên näm 2020 cüa Qu5 BVPF; 

Can cr kin phân hi cüa các Nhà du ti.r. 

Horn nay, ngày 24/04/2020, ti tr11 sâ Cong ty TNHH Quãn 1 Qu5 Bão Vit, Tang 6 tOa nhà 

s6 72 TrAn Hung Dao,  Hoàn Kim, Ha NOi,  chñng tôi gm cO: 

Ong D Anh Durc Chü tjch Ban Di din Qu9 BVPF — Truâng ban kim phiu 

Ba Ngô M5 Anh Chuyên viên phOng Hãnh chInh thng hcTp BVF — Thành viên ban 

kim phian 

Ong Nguyn Ngçc Vinh Di din ngân hang BIDV — Ha thành - Thành viên ban kim 

phiu 

Ba Phm Thj Phuang Thüy Nha dan tu - S tài khoãn giao djch 989C000011 

D tin hành kim drn phiu 1y kiin Di hi Nhà du tux thuO'ng niên nãm 2020 Qu5 

BVPF vói kt qua nhux sau: 

• Tng s phiu cO quyn biu quyt (theo danh sách chit dn ngày 08/04/2020): 108 
phiu, dai  din cho 8.760.098,50 chüng chi qu5; 

• Tng s6 phiu dã nhn thrçic tfnh dn ht ngày 22/04/2020: 04 phiu, di din cho 

7.000.000 chñng chi qu5, bang 79,9% tng s churng chi qu có quyn bian quy&; 

• Tng s phiu hçip 1: 04 phiêu, di din cho 7.000.000 chüng chi qu, bang 79,9% 
tng s6 chüng chi qu có quyn biu quyt; 
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• Tng sé, phiu không hçip 1: 0 phiu, d?i  din cho 0 chimg chi qu, bang 0% tong sO 

chirng chi qu5 có quyn biu quyt; 

Nôi dung 01: Thông qua Báo cáo tài chinh näm 2019 dA kim toán ella Qu5 BVPF 

Biêu quyt vOi kêt qua nhu sau: 

• S phik biu quyt tan thành: 04 phiu, di din cho 7.000.000 ch.'rng chi qu, bang 

79,9% tng s chüng chi qu có quyn biu quyt; 

• S phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 chü'ng chi qu5, b.ng 0% tong so 

chüng chi qu có quyn biu quyt. 

• s6 phiu không có kin: 0 phiu, di din cho 0 chirng chi qu, bang 0% thng so 

ch.irng chi qu cO quyn biu quyt. 

Nôi dung 02: Phê duyt vic không thirc hin phân phôi 19'i nhun nàm 2019 cho nhà 
A dau tir cua Quy BVPF 

Biu quyt vâi kt qua nhu sau: 

• S phiu biu quyt tan thành: 04 phiu, dai  din cho 7.000.000 chirng chi qu5, bang 
79,9% tng s6 chi.irng chi qu cO quyn biu quyt; 

• S6 phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 chiLmg chi qu, bang 0% tng s 
chrng chi qu5 có quyn biu quyt. 

• S phiu không cO kin: 0 phiu, di din cho 0 chirng chi qu, bang 0% tng sé. 

chirng chi qu cO quyn biu quyt. 

Nôi dung 03: Phê duyt ngân sách hoit dng cüa Ban Dui din Qu5 BVPF näm 2020 

Biu quyt vri kt qua nhix sau: 

• S phiu bik quyt tan thành: 03 phiu, dai  din cho 5.000.000 chirng chi qu, bang 

57,08% tng s ching chi qu có quyn biu quyt. 

• S6 phiu không tan thành: 1 phiu, di din cho 2.000.000 chUng chi qu, bang 22,83% 
tng s chüng chi qu có quyn biu quyt. 

• So phiu không có ' kin: 0 phiu, d.i din cho 0 chrng chi qu, bang 0%  tng s 

chüng chi qu5 có quyn biu quyt. 

Nôi dung 04: Thông qua danh sách các do'n vj kim toán trong To' trInh cüa Cong ty 
TNHH Quãn 1 Qu5 Bão Vit vii lira ch9n Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam là 
do'n vi kim toán Báo cáo tài chlnh niim 2020 dlla Qu BVPF 

Biu quyt vài kt qua nhi.x sau: 

• Sé phiu bik quyt tan thành: 04 phiu, di din cho 7.000.000 ching chi qu. b.ng 

79,9% tng s ching chi qu có quyn biu quyk 

• S phiu không tan thiinh: 0 phiu, dai  din cho 0 chüng chi qu, bang 0% tng s 
chñng chi qu có quyn bi&u quyt. 

• S phik không có ' kin: 0 phik, di din cho 0 chirng chi qu, bang 0% tng s 

chüng chi qu có quyn biu quyt. 
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Nôi dung 05: Uy quy6 Ban di din qu5 BVPF phê duyt báo cáo tài chInh kim toán 

ban niên và báo cáo tài chinh kim toán nãm 

Biu quyt vói kt qua nhu sau: 

• S phiu biu quyt tan thành: : 03 phiu, dai  din cho 5.000.000 chüng chi qu5, bang 

57,08% tng sé chrng chi qu5 có quyn biu quyt. 

• s6 phiu không tan thành: 1 phiu, di din cho 2.000.000 chrng chi qu5, bang 22,83% 

thng s chrng chi qu5 có quyn biu quyt. 

• S phiu không có kin: 0 phiu, dai  din cho 0 chirng chi qu, bang 0% tng s 

chüng chi qu Co quy&n biu quyt. 

. 

Nôi dung 06: Thông qua sfra di, b sung ni dung phi djch vi•i thành giá djch vçi trong 

Diu lê Qu BVPF 

Biu quyt vOi k& qua nhix sau: 

• S phiu biu quyt tan thành: 04 phiu, di din cho 7.000.000 chirng chi qu, bang 

79,9% thng s chüng chi qu5' có quyn biu quyt. 

• S6 phiu không tan thành: 0 phiu, di din cho 0 chiIrng chi qu, bang 0% tng s6 

chirng chi qu5 có quyn biu quyét. 

• S phiu không có kin: 0 phiu, cti din cho 0 chirng chi qu5, bng 0% tng s 

chrng chi qu5 có quyn biu quyt. TV 
AI1UI 

Kt q ua:  Theo quy djnh ti Diu l Qu, do có s nha d.0 tu di din cho It nht 51% ('nãm vIe. 

mz,rcri mo'tphdn tram,) thng s chüng chi qu5 có quyn biu quyt thông qua, Di hi Nhà dâu 

tu thumg niên näm 2020 cüa Qu5 BVPF dui hinh thirc xin kin bang van bàn dà thông 

qua các ni dung sau: 

• Thông qua Báo cáo tài chmnh näm 2019 d kim toán cüa Qu5 BVPF 

• Phê duyt vic không thrc hin phân phi lcii nhu.n näm 2019 cho nhà du tu cüa Qu 

BVPF. 

• Phê duyt ngân sách hoat dng cüa Ban Di din Qu5 BVPF näm 2020. 

• Thông qua danh sách các don vj kim toán trong T trinh cüa Cong ty TNHH Quãn l 

Qu5 Bão Vit và hra ch9n Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam là don vj kim 

toãn Báo cáo tài chinh näm 2020 cüa Qu5 BVPF 

• Uy quyn Ban di din qu BVPF phê duyt báo cáo tài chInh kim toán ban niên và 

báo cáo tài chInh kim toan näm. 

Thông qua sra di, b sung ni dung phi djch vçi thành giá dch vii trong Diu l Qu. 



Biên bàn kim phiu gm 04 trang, duqc l.p xong vào hi 15h00 phüt, ngày 24 tháng 04 

näm 2020 và sê dixçc cong b trên trang din tcr cüa Cong ty TNHH Quãn 1 qu Báo Vit. 

BA! DIIN BVF BJ DIIN BAN BJ DI1N QU BVPF 

CHU T!CH  BAN BA! DIIN 

NgôM5Anh DAnhDñc 

BI DI1N NHA DAU TIf BI DIN NGAN HANG GIAM SAT 

BIDV — HA THANH 
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