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Kính gửi : Quý Thành Viên Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Sài Gòn A2 – SFA2
- Căn cứ nội dung Nghị quyết Đại hội Thành viên thường niên ngày 16/12/2011 của
Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2 về kế hoạch và phương án thoái vốn đối với
danh mục cổ phiếu OTC của Quỹ SFA2;
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến Đại hội thành viên về việc Ủy quyền cho Ban Đại
Diện Quỹ và Công ty quản lý Quỹ tiếp tục tiến hành thanh lý danh mục OTC cho Quỹ
SFA2 khi Quỹ đã chấm dứt thời hạn hoạt động (sau thời điểm ngày 16/03/2012);
- Căn cứ kết quả phiếu lấy ý kiến các thành viên về việc tiếp tục tiến hành thanh lý
danh mục OTC cho Quỹ SFA2 khi Quỹ đã chấm dứt thời hạn hoạt động(sau thời điểm
ngày 16/03/2012);
Công ty quản lý Quỹ trân trọng thông báo đến các thành viên kết quả bán thanh lý
danh mục cổ phiếu OTC của Quỹ SFA2 và kế hoạch - lộ trình thực hiện bán tiếp danh
mục cổ phiếu chưa bán hết của Quỹ SFA2 như sau:
1. Kết quả bán thanh lý danh mục cổ phiếu OTC của Quỹ SFA2 :
Tổng số gói đăng ký mua : 03 gói, bao gồm:

Gói 1: CTCP Thủy sản Sóc Trăng

Gói 2: CTCP Thuốc sát Trùng Việt Nam

Gói 3: CTCP Đầu tư và Phát triển Hạ tầng Nghi Sơn
Số lượng và giá trị các gói danh mục cổ phần bán thành công :

Gói 1: 7.500.000.000 đồng (Bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn).

Gói 2: 6.510.000.000 đồng (Sáu tỷ năm trăm mười triệu đồng chẵn).

Gói 3: 15.830.000.000 đồng (Mười lăm tỷ tám trăm ba mươi triệu đồng chẵn)
Chi tiết kết quả bán thanh lý danh mục cổ phiếu OTC của Quỹ SFA2, quý thành
viên vui lòng tham khảo theo nội dung tài liệu đính kèm.
2.

Kế hoạch - lộ trình thực hiện bán tiếp danh mục cổ phiếu chưa bán hết của
Quỹ SFA2 :
Công ty quản lý quỹ đề xuất quý thành viên tham khảo kế hoạch và lộ trình thực
hiện chào bán tiếp gói danh mục OTC chưa thanh lý được “Gói 4: Danh mục đầu
tư 17 công ty chưa niêm yết” theo nội dung tài liệu đính kèm.
Đính kèm kế hoạch này, Công ty quản lý quỹ cũng gửi đến quý thành viên phiếu
lấy ý kiến và đề nghị quý thành viên hỗ trợ cung cấp ý kiến theo đúng lịch trình
quy định. Công ty quản lý quỹ sẽ phân loại phương án biểu quyết của các thành
viên để tiếp tục triển khai thực hiện cụ thể như sau :

a. Đối với các thành viên biểu quyết phương án lựa chọn là “đồng ý” :
Công ty quản lý quỹ sẽ tiến hành chào bán danh mục tương ứng theo tỷ
lệ sở hữu của thành viên đồng ý.
b. Đối với các thành viên biểu quyết phương án lựa chọn là “không đồng
ý” và “Không gửi ý kiến” : Công ty quản lý Quỹ sẽ chủ động tách danh
mục theo tỷ lệ sở hữu của thành viên đó để tiến hành thủ tục chuyển trả
lại cho thành viên.
Rất mong Quý thành viên quan tâm, tham khảo và cho ý kiến gửi về Công ty quản lý
Quỹ chậm nhất trước ngày 18/09/2012.
Trân trọng cám ơn!
TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2012
TM Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn A2
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PHIẾU LẤY Ý KIẾN
1.

Thông tin về thành viên :
Tên pháp nhân

: ……………………………………………………………..

Số GPĐKKD

: ……………… cấp ngày : …………… tại : ………………

Đại diện pháp nhân

: …………………………………………..…………………

Địa chỉ

: ……………………………………………………..……....

2.

Mục đích lấy ý kiến : Thông qua quyết định của Đại hội thành viên về Phương án tiếp
tục thực hiện thanh lý danh mục cổ phiếu còn lại của Quỹ đầu tư chứng khoán Sài Gòn
A2.

3.

Nội dung lấy ý kiến
(i) Đồng ý nội dung phương án tiếp tục thực hiện thanh lý phần danh mục cổ phiếu còn
lại của Quỹ SFA2 do Công ty quản lý Quỹ đệ trình đính kèm theo phiếu lấy ý kiến này.
(ii)Ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ và Công ty quản lý Quỹ tiếp tục tiến hành thanh lý
danh mục cổ phiếu còn lại cho Quỹ SFA2 khi Quỹ đã chấm dứt thời hạn hoạt động.
(iii) Thống nhất thời gian gia hạn cho hoạt động thanh lý danh mục cổ phiếu còn lại của
Quỹ SFA2 từ ngày 10/09/2012 đến ngày 31/11/2012.

4.

Phương án biểu quyết :
Đồng ý

Không đồng ý

Xác nhận ý kiến của Thành viên Quỹ SFA2

Chữ ký : -----------------------Họ tên : -----------------------Ngày

: ------------------------

