
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN ĐẠI HỘI NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
QUỸ ETF SSIAM VNFIN LEAD  

PROPOSED AGENDA OF THE ANNUAL GENERAL INVESTORS’ MEETING IN 2022 
OF SSIAM VNFIN LEAD ETF 

1. Thời gian: bắt đầu từ 8h30, thứ sáu, ngày 22/04/2022 
    Time: from 8:30 a.m, Friday, 22 April 2022 
2. Địa điểm: Họp online tại link: https://ssivnfl.dhcdonline.com  
    Online meeting at the link:  

STT/No. 
Thời 

gian/Time 
Nội dung dự kiến 
Proposal Content 

1 08:30-09:00 
Đón khách và đăng ký tham dự Đại Hội. 

Welcome investors and registration for the Meeting. 

2 09:00-09:10 
Báo cáo kiểm tra tư cách nhà đầu tư tham gia. 

Report on investor’s verification. 

3 09:10-09:15 
Khai mạc Đại Hội, giới thiệu đại biểu. 

Opening ceremony and introduction of delegates. 

4 09:15-09:20 
Giới thiệu Chủ Tọa, thư ký. 

Introducing Chairman, secretary. 

5 09:20-09:25 
Thông qua chương trình Đại Hội. 

Approval on meeting agenda. 

6 09:25-09:55 
Báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 2022. 

Report on operational result of 2021 and investment strategy of 2022 of the Fund. 

7 09:55-10:05 
Báo cáo của ngân hàng giám sát trong năm 2021. 

Report of Supervisory Bank 2021. 

8 10:05-10:15 
Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Đại Diện Quỹ trong năm 2021 

Operation report of the Board of Fund Representatives in 2021  

7 10:15-10:30 

Trình bày tờ trình các nội dung đề xuất để Đại Hội Nhà Đầu Tư thông qua: 

Presentation of proposal on the issues to be approved by the General Investors’ 

Meeting: 

i.Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2021 và chiến lược đầu tư năm 

2022 của Quỹ. 

Approving the report on operational result of 2021 and investment strategy of 2022 

of the Fund. 

ii.  Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Quỹ. 

Approving the audited financial statement of Fund for the year 2021. 

iii. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Quỹ để điều chỉnh các quy định về 

giá dịch vụ trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát và một số nội dung 

khác như Tờ Trình của Công Ty TNHH Quản Lý Quỹ SSI. 

Approving the amendment, supplement of the Fund Charter to amend the 

provisions regarding the service price paid for fund management company, 

supervisory bank and some other provisions as the Proposal of SSI Asset 

Management Company Limited. 

iv. Thông qua việc lựa chọn Công Ty TNHH Ernst &Young Việt Nam là Công Ty 

Kiểm Toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo 

tài chính năm 2022 của Quỹ. 

https://ssivnfl.dhcdonline.com/


STT/No. 
Thời 

gian/Time 
Nội dung dự kiến 
Proposal Content 

Approving the selection of Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as an audit 

organization to conduct the review of semi-annual financial statement and the 

audit of the financial statement for the year 2022 of the Fund. 

v.Các nội dung khác (nếu có). 

Other contents (if any). 

8 10:30-11:00 
Thảo luận và biểu quyết các vấn đề đã trình bày. 

Discussion and voting on presented issues. 

 9 11:00-11:15 
Nghỉ giải lao. 

Break. 

10 11:15-11:30 
Công bố kết quả kiểm phiếu. 

Declaration of voting result. 

11 11:30-11:40 
Thông qua biên bản và nghị quyết Đại Hội. 

Approval on the meeting minutes and resolutions. 

12 11:40-11:45 
Bế mạc Đại Hội. 

Closing ceremony. 

 


