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DIEU L QU? MO'
I.

CANCU'PHAPL?

1. Lut sO 68120141QH13 ngây 26 tháng 11 näm 2014 cüa QuOc hQi nu'O'c Cong hOa xä hi
chü nghTa Vt Nam, KhOa XIII, k9 hçp thü' 08 v Lut Doanh nghip.
2. Lust sO 70120061QH11 ngày 29 thang 6 näm 2006 cüa QuOc hOi nu'ó'c Cong hôa xâ hi
ch nghTa Vit Nam, Khóa Xl, k9 hçp thU' 9 v Lut chü'ng khoán.
3. Lut sO 62/2010/QHI2 ngày 24 tháng 11 nàm 2010 cüa Qu6c hi nu'ó'c Cong hôa xã h
chü nghia Vit Nam, KhOa XII, k' hQp thü' 8 v Lut si'a dOl, b6 sung mt sO du cüa Luât
chU'ng khoán sO 70/2006/QH11.
4. Thông tu' sO 183/201 1/TT-BTC ngây 16 tháng 12 näm 2011 cta BO Tài chFnh v vic hu'àng
dn v viec thành lap vâ quàn I' qu9 mó' và Thông tu' sO 15/2016/TT-BTC ngãy 20/01/2016
sü'a 6i, bO sung mt sO d1u cOa Thông tu' sO 183/2011/TT-BTC ngay 16/12/2011 hu'O'ng
dn v viec thành lap và qun l qu9 m&.
5. Thông tu' sO 212/20121TT-BTC ngãy 05 thang 12 nãm 2012 cia BO Tài chmnh v vic hu'&ng
dn thành Ip, tO chü'c va ho?t dng cia Cong ty Qun I' Qu9.
6. Các van bn pháp Iut hu'àng dn CO lien quan.
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II. CACD!NHNGHiA
"Qu9"

Là Qu9 Du tii Trái phi4u Baa Vit (BVBF,), ho?t dng thea co'
ch qu9 mô', th'c hin chào ban Chü'ng chf Qu9 ra cOng chüng,
du'c thành 1p thea quy djnh ciia Lut Ch(i'ng khoán s6
70/2006/QH1 1 ngày 29/6/2006 cO hiu lçrc thi hành tU' ngày
01/01/2007 (sau dâygçilà Luts6 70) và Lut s6 62/2010/QHI2
ngày 24/11/2010 sü'a aói bó sung mQt s6 Siu ca Lut ChCrng
khoán cO hiOu lçrcthi hành tU' ngày 1/7/2011 (sau day gçilà Lut
s6 62), các van bàn pháp lut CO lien quan và iu l Qu9.

"Cong ty Quãn l Qu9"

CO nghia là Cong ty TNHH Quàn l qu9 Baa Vit (BVF,) dic
thành 1p thea giy phép thành 1p và ho?t dông so 05/UBCKGPHDQLQ do Uy ban Cht'ng khoán Nhà nu'&c (UBCKNN) ban
hành ngày 08/11/2005 và các diu chinh b6 sung cta Giy phép
nay, hac bt k' cOng ty quàn I qu9 nào khác dic li,i'a ch9n
thay the. Cong ty TNHH Quàn l' qu9 Baa Vt dLWC Oy thác dé
quàn l' Qu9
u tu' Trái phiéu Baa Vit, cO quyn Va nghTa vu
thea quy djnh t?i Diu 34 cOa Diu lê nay và phap lut cO lien
quan.

"Ngân hang Giám sat"

Là Ngân hang TMCP Du tu' va Phát th4n Vit Nam — Chi nhánh
Ha Thành 'sau dày gi là Ngân hang Giám sat) ho?t dng thea
Giey chü'ng nhn dàng k ha?t dng chi nhánh sO 0100150619073 cep ln du ngày 12/09/2003, thay dOl ln mtthi (10) ngày
20/05/2015 do S& K4 hach Va Du tu' Thành phO Ha Ni cep và
Giey phép ho?t dng lu'u k' chü'ng khoán sO 510/QD-DKHDLK
ngày 01/08/2006 do Uy ban ChU'ng khoán Nhà nu'O'c cep hoc
bet kS' ngân hang giám sat nào khác du'g'c ly'a ch9n thay th4, cO
quyn va nghTa vy thea quy dnh tai iu 38 cOa Diu l nay và
pháp lut CO lien quan.

"Di I chuy4n nhng"

Là tO chü'c du'c Cong ty Quàn l Qu9 iy quyn cung cep djch
vy D l' chuy4n nhu'ng cho Qu9 thea iu l Qu9 và pháp lut
cO lien quan.

"Cong ty kim toán."

Là cong ty kiem toán dQc 1p cha Qu9 du'cyc O?i h0i Nhà du tu'
(hoc Ban D?i din Qu thea Oy quyn cQa D?i hi Nhà du tu'
quyét djnh hang nàm thea Siu l Qu9 và pháp lut cO lien quan.

"Dai l' phân ph6i"

Là các tO chc'c thy'c hiØn ho?t dQng phân phOi chCrng chi qu9 cha
Qu9 du'ac neu rO tai Bàn cáo b?ch và dam baa các diu kiên
dàng k' ho?t dQng d?i l' phân phOi chU'ng ch qu9 m& thea quy
dnh cOa £iu lé Qu9 và pháp lut cO lien quan,
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"Diêu lêIDi4u lê Qu9"

Là van bàn nay va các Phy lyc dInh kern, các sCra d61 b6 sung
hp pháp (nÔu co), dã du'p'c dàng k' vOl Uy ban Chü'ng khoán
Nhà nàc.

"Ngu'ô'i cO lien quan"

Là khái nim "Ngu'ô'i cO lien quan" du'o'c quy djnh t?i Khoàn 34
Diêu 6 Lut s6 70

"Bàn cáo b?ch"

Là tài Uu hoc dCF lieu din tü' cong khai nhO'ng thông tin chInh
xác, trung thçi'c, khách quan lien quan den vic chào bàn và lu'u
hành Chü'ng chf qu9 ca Qu9 va cac Phy luc dmnh kern, cac sü'a
d6i bO sung h9'p pháp (nu cO), dã du'c dãng k' vOl Uy ban
ChCvng khoán Nhà nu'O'c.

"HQ'p dong giám sat"

Là Hp dng du'oc k' kM giO'a Cong ty Quàn l Qu9 Va Ngán
hang Giám sat du'o'c thông qua bO'i D?i hQi Nhà du tu' cüa Qu.

"Nhà du tu"

Là pháp nhân trong n1FO'c, t6 chCj'c nu'&c ngoài, cá nhàn trong
nu'O'c va nu'àc ngoài du tu' vào Qu9

"D?i hi Nhà du tu"

Là Di hi cOa Nhà du tu' CO quyn biu quyet du'g'c t6 chU'c
thu'O'ng k' hoäc bet thu'ô'ng d thông qua các vn dè quan trçng
có lien quan den Qu9. Oai h Nhà deu tu' là co' quan quyn ly'c
cao nhet ca Qu9.

"Ban D?i diên Qu9"

i hQi Nhà du
Là nhG'ng ngu'o'i di din cho Nhà du tu' du'9'c
tu' bu ra de thay mt Nhà du tu' thçvc hin vic giam sat các
ho?t dng cüa Qu9, Cong ty Quàn I' Qu9 va Ngân hang Giám
sat,

"V6n Diu lê"

Là t6ng s6 v6n beng tin do tM cà Nhà du tu' thy'c gOp t?i dt
phát hành Chtrng chf Qu9 In du ra cong chüng và du'Q'c ghi
trong Diu l Qu9.

"Dan vj Qu9"

Là v6n Diu I du'c chia thành nhiu phn bang nhau. Mnh giá
do'n vi qu9 cia do't phát hành In du là 10.000 dng/do'n vl. M6i
do'n vj qu9 d?i din cho phn 91 nhun và v6n nhu' nhau cOa Qu9.

"ChU'ng chi Qu9"

Là chü'ng khoán do Cong ty Quãn l' Qu9 d?i din cho Qu9 phát
hành (sau dày gQi là ChU'ng chi Qu), du'O'i dng but toán hoc
ghi s, xác nhn quyn và 191 Ich hQ'p pháp cüa Nhà dâu tu' d61
vOl tài san hoc vn cüa Qu9 theo tç lê tu'o'ng ü'ng vO'i s6 do'n v
Qu9 cüa Nhà du tu' dO dang s& hO'u.

"H?ng myc du tu' Ian cCia Là hang muc du tu' vào các lo?i giey to' cO giá va chCrng khoán
phát hänh b&i cüng mQt tO chi'c, co tOng giá trl chiêm tü' nãm
phn tram (5%,) tro' len trén tOng giá trj tài san cüa Qu9 trU' trái
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phiu ChInh ph, trái phiéu diic ChInh phü bào Iãnh, trái phi4u
chInh quyn dia phu'o'ng.
"Giá bàn/Cia phát hành"

Là mCrc giá Nhà du tu' phài thanh toán dé mua mQt do vi qu9.
Cia bàn/Cia phát hành bang mnh giá (?rong d't chào ban In
du ra Cong chtng, hoc bang giá trj tâi san rOng trén mOt do'n vi
qu9 cOng them phi phát hành quy dinh t?i Diu I Qu.

"Giá mua Ii"

Là mU'c giá ma COng ty Quàn 19 Qu9 phài thanh toán d4 mua l?i
tu' Nhà du tu' môt do'n v qu9. Giá mua I?i bng giá tn tài san
rông trên mOt dan vj qu9 trü' di phi mua lai Chü'ng chi Qu9 quy
dnh t?i Siu Iê Qu9.

"Phi quan 19 qu9"

Là phi phài trà cho Cong ty Quan 19 Qu9 cung cp djch vy quàn
19 qu9 dã du'ç'c quy djnh t?i Diu I Qu9.

-I

"Phi phát hành/phI mua Ii" Là phi ma Nhà du tu' phài trà khi mua/bán mOt do'n vj Chü'ng chi
Qu9. Phi phát hành/phI mua I?i tInh thea t9 I phn tram trên 56
tin dàng k9 mua/giá trj mua Iai theo quy djnh t?i Diu 20 cüa
Diu lé Qu9.
"C6 tU'c Qu9"

Là s6 Io'i nhun con Iai ccia Qu9 sau khi tru' di các chi phi hp lé
va du'Q'c i hi Nhà du tu' quyt dnh chia thea tç I s& hO'ucüa
Nhà dâu tu'.

"Näm tâi chInh"

Là mu'o'i hal thang tinh tü' du ngày 01 thang 01 den ht ngay 31
thang 12 nàm du'a'ng lich hang nãm. Nàm tài chInh du tiên cüa
Qu9 Se du'Q'c tInh tc' ngày Qu9 du'o'c U9 ban Chcrng khoán Nhà
nu'âc cp Giy chü'ng nhn däng k9 lap qu cho d4n hét ngay 31
thang 12 cia näm dO.

"Cia trj tài san rOng cüa Qu9" Là tóng giá trj các tài san va CàC khoàn du tu' do Qu9 sO' hQ'u trcr
di cac nghia vy n' ci:ia Qu9 ti ngày tru'àc ngày dnh gia.
"Ngày dinh giä"

Là ngày ma Cong ty Quàn 19 Qu9 xác dnh giá tr tài san rOng cüa
Qu9 thea quy dinh t?i Lut chü'ng khoán va iu I Qu9.

"Ngày giao dch Cht'ng chi Là ngày dinh giá ma Cong ty Quàn 19 Qu, thay mt Qu9, phát
Qu9"
hành va mua I?i ChQ'ng chf Qu9 ('Ngày T).
"Thô'i dim dOng s6 lOnh"

Là thO'i d16m cu61 cüng ma dal 19 phân phói nhn IOnh giao dch
tu' Nhà du tu' d thçrc hin giao djch,

"Lut ChU'ng khoán"

Lut Chü'ng khoàn s6 70/2006/QHII ngây 29/6/2006 cO hiOu Iy'c
thi hänh tü' 01/01/2007 vâ Lut s6 62/2010/QH12 ngäy
24/11/2010 sa d6i bO sung môt s6 Ei&u cüa Lut ChU'ng khoán,
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CO hiu R'cthi hành tü' ngày 1/7/2011.
"UBCKNN"

Uy ban Chü'ng khoãn Nhà nu'O'c Vit Nam.

"Các dlnh nghia khác"

Các dnh nghTa khác (nu Ca) Se dLc hiêu nhu' quy djnh trong
Lut Chü'ng khoán va cac van bàn khác cO lien quan.

Các thut ngO' duc st' ding trong Diu l nay, áp dung cho cà dng s6 It Va SO nhiu cia thut
ngO' dO. Các thuät ngG' khác nu khong di'c djnh nghTa trong iu i nay Se &rc hi4u nhu'
Bàn cáo b?ch, Luât Chü'ng khoán va cac van bàn pháp lut cO lien quan.
Các dn chi4u trong Diu le nay tO'i cac Phy lyc, Diu va don (trU' khi dU'çYC quy djnh khác) là
các Phy lyc, Diu, Khoàn cüa Diu l nay.
Khi sr dyng cac cym tü' "cüa Diu l nay" "theo Diu l nay" 'trong Diu lê nay" và các tCi' tu'o'ng
ty khác khi scr dung trong Diu l nay sè d cp d4n toàn b Diu l va khOng phài là d cap
tO'i bt k' diu khoán rieng là nao cüa Diu l nay.
Dn chi4u tO'i bt k9 van kiên hoc thOa thuân nao cá nghia là van kin hoc thOa thun do
du'c sO'a di, diu chinh, b6 sung tai tivng thO'i dim theo các diu khoàn cüa van kin hoäc
thOa thuân do Va cO hiêu lu'c t?i bt k' thô'i dim nao.
Dn ch14u d4n bt k' van bàn pháp luât nao sé du'o'c hiu là dn chiu dn van bàn pháp lut
nhu' d9'c ban hành l?i, dttên l?i, sa d6i hoc gia h?n t?i tü'ng thi d14m.
Dn chi4u tO'i bt k' tó chCi'c, Ca nhân nào sé du'g'c h14u là dn chiu d4n bt k' ben k nhim
hoäc ben du'o'c chuy4n nhu'ang hoc ben du'o chuyn giao du'o'c phép ca tO chcrc, Ca nhân
dO, trü' tru'o'ng hç'p khOng du'o'c phép theo quy dnh cüa Diu lé nay.
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CHU'aNG I. CAC D!EU KHOAN CHUNG

Diu i. Ten và dla ch lien he
- Ten Qu du tu':

Qu9 DAu tu' Trái phiu Bào Vit

- Lo?i hmnh qu9:

Qu9 mó'

- Ten giao dich:
o Bang tiêng Vit

Qu9 Dâu tu' Trái phieu Bào Vit

o Bang ti4ng Anh

Bao Viet Bond Open-Ended Fund

o Ten viM tM

BVBF

- Sa chi lien h:

Cong ty TNHH Quàn l' qu9 Bào Viêt
Tng 6, Toà nhà s6 72 Trn Hu'ng Do, Phu'O'ng Iran Hu'ng D?o,
Quân Hoàn Ki4m, TP Ha NOi.

9iu 2. Th&i han hoat dng cUa Qu9
KhOng gio han. Thay d6i v thô'i h?n hot dng cOa Qu9 Se diic thi,i'c hin theo Nghi quyét
cOa Dai hôi Nhà du tu'.

Diu 3. Nguyen tc t chü'c cüa Qu
1. Qu9 ho?t dQng va chju sç diu chTnh cüa Lut ChU'ng khoán s6 70/2006/QHII ngày
29/06/2006, Luât s6 62/2010/QH12 sCi'a dói, b6 sung mOt s diu cOa Lut ChU'ng khoán
ngày 24/11/2010, các van bàn hu'O'ng dn thi hành Lut và Thông tu' s6 183/2011iTT-BTC
ngày 16/12/2011 và Thông tu' s6 15/2016111-BTC ngày 20/01/2016 cOa B Tài chInh, h
thóng lut pháp cOa nu'O'c Cong hôa Xã hi ChO nghia Vit Nam va các quy dnh trong Diu
lê Qu9 nay.
2. C quan cO thm quyn cao nhM cOa Qu9 là D?i hi Nhà dâu tu'.
3. Ban
i din Qu9 do D?i hQi Nhà du tu' bu ra d4 giám sat các ho?t dQng thu'ng xuyên
cOa Qu9, Cong ty Quàn l Qu9 va Ngan hang Giám sat d6ng th&i thy'c thi cac quyn h?n
khác theo quy djnh t?i Diu l Qu9 nay Va quy djnh cOa pháp lut.
4. Cong ty TNHH Quàn I' Qu9 Bào Vit du'p'c Dai hi Nhà du tu' chi djnh d4 quàn l' hot
dng cüa Qu9 phü hç'p vi các quy dnh ti Diu l Qu9, Bàn cáo b?ch Va các van bàn
khác cO lien quan.
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5. Ngan hang Giám sat cung cp djch vu giám sat hot dng cia Qu9, do Cong ty Quãn l
Qu9 d xut Va du'p'c Dai hi Nhà du tu' thông qua.

Diu 4. T6ng v6n huy dông và s lu'ng ChCi'ng chi Qu9 chào ban
1. VOn Diu l huy dOng trong do't phát hành ln du ra Cong chüng cüa Qu9 là By mu'o'i sáu
tç tam tram nàm mu'o'i sau triu (76.856.000.000,) dng. sO von nay du'Q'c chia thành nhiu
do'n vi qu9 va'i mnh giá cüa mi do'n vi qu9 là mu'&i nghmn (10.000) dng.
2. Tin mua Chü'ng chT Qu9 du'c chuyn vao Tài khoàn tn ca Qu9 do Cong ty Quân l
Qu9 mô' t?i Ngân hang Giám sat.
3. SO lu'g'ng dan vj qu9 dUVC phep lu'u hành t6i da: Không giO'i hen.

Diu 5. Chi dnh di din huy dng vn và chào ban Chcvng chi Qu9
Oi diên theo pháp luât ct)a Cong ty Quán I' Qu9 dic chi djnh là di din huy dQng von Va
chào bàn ChU'ng chi Qu9 ra Cong chüng.

Diu 6. Cong ty Quãn l Qu9
- Ten cOng ty:
o Ten bang ting Vit

Cong ty TNHH Quàn ! qu9 Bào Vit

o Ten bng tOng Anh

Bao Viet Fund Management Co Ltd.

o TênviOttt:

BVF

Giy phép thành Ip va
ho?t dng

SO 05/UBCK-GPHSQLQ do Uy ban ChCrng khoán Nhà nu'O'c cp
ngày 08/11/2005 và các diu chrnh bO sung cüa Giy phép nay

- Tr s chInh:

Tang 6, Toà nhã sO 72 Trn Hu'ng Do, Phu'ô'ng Trn Hu'ng D?o,
Qun Hoàn Ki4m, TP Ha NOi

- Diên thoi

(84-24) 3 928 9589

- Fax

(84-24) 3 928 9590

-

Da chi VPD

- VOn Diu lé:

Lu 4, 233 Dng Kh6'i, Qun 1, TP.HCM
100 t' dng
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iu 7. Ngân hang Giám sat
-

Ten ngân hang:

Ngân hang TMCP Du tu' va Phát trin Vit Nam — Chi
nhánh Ha Thành

-

Giy phép hotdng:

S60100150619-073cpIndu ngày 12/09/2003, thay d6i
In mu'ô'i (10) ngày 20/05/2015 do S& K hoch Va Dâu tu'
Thành ph6 Ha Nôi cp.

-

Giy phép ho?t dng Iu'u ks': S6 510/QD-KHDLK ngày 01/08/2006 do UBCKNN cp
Try s& dang k:

74 Th Nhuôm, Hoân Kim, Ha NQi

-

Diên thoal:

(84-24) 3 941 1840

-

Fax:

(84-24) 3 941 1847
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CHU'cYNG ii. CAC QUY DINH yE MUC TJEU,
CHiNH SACH VA HN CHE DAu TU'

Diu 8. Muc tiêu du tu'
Mic tiêu du tu' cüa Qu9 tâ t61 u'u hOa Io'i nhuân cho Nhà du tu' trén co' s& tn dyng hiu qua
cãc co' hi du tu' läi sut C6 thnh.

V

Diu 9. Chin Iu'9'C cu tu'
1. Hoat dông du tu' cüa Qu9 du'cth'c hién theo nguyen tcthn tr9ng, tp trung khai thác
cac y4u tó mang tinh nn tang, dài h?n cia nn kinh t, thj tru'ô'ng tãi sut c6 dlnh cOng nhu'
doanh nghip. Danh muc du tu' cüa Qu9 sé du'o'c cu trüc theo hu'O'ng da dang hOa, kêt
hp giQ'a CäC tài san cO müc do rüi ro tC' thp d4n cao theo t I phü hp'p de d?t du'c myc
flêu du tu'. Ben cnh dO, trong qua trinh du tu', ngoài vic barn sat myc tiêu dài h?n, Cong
ty Quàn I Qu9 cüng se Iinh hot tn dung các co' h thi trithng d gia tang giá trj cho Qu9.

r

2. Tài san du tu' cüa Qu9 bao gm:

fi:

a) Tin gui tai cac ngân hang thu'o'ng mai theo quy dinh cia pháp Iut v ngân hang;
b) Cong cu thi tru'o'ng tin t bao gm giy t& cô giá, cOng cy chuy4n nhu'ng theo quy
djnh cüa pháp Iut lien quan;
c) Trái phi4u Chinh phü; trái phiu du'c ChInh phü bào lãnh, trái phiu chinh quyn dja
phu'o'ng;
d) Trái phiéu niêm y4t cüa các tó chCrc phát hành hot dOng theo pháp Iut Vit Nam;
e) Trái phiu chun b niêm y4t cüa các t6 chü'c phát hành hot dng theo pháp Iut Vit
Nam; trái phi4u doanh nghip phát hành bO'i tO chü'c niêm y4t có bao lãnh thanh toán
cua tO chu'c tin dyng hoc cam k4t mua !ai cüa tO chU'c phát hành
Lu'u 2: Vic cu tu' vao cac tài san t?i Dim & noi trOn phái du'cc Ban Di din QuS7 chap
thuân bang van bàn v ba), ma chU'ng khoán, sO Iu'c'ng, giá tn giao d/ch, thai diOm thy'c
hin dOng th&i phãi CO dO tài Iiu chU'ng minh tO chO'c phát hành se hoàn tt hO so' niêm
yt ti SO' Giao djch chO'ng khoán trong thO'i han mu'O'i hal (12) thang k4 tcF ngày thy'c
hin giao d/ch.
f) ChU'ng khoán phái sinh niêm yt, giao dich tai các SO' Giao djch chü'ng khoán Va chf
nhm myc tiêu phong ngU'a rui ro;
g) Quyn phát sinh gAn lin vOi chCi'ng khoán ma Qu9 dang nm giG'.
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3. C cu tài sn muc tiêu cüa Qu9 nhu' sau:
Tài san

Trâi phi4u các !o?i

Các tài sn du'Q'c phép du tu' khác

T' tr9ng (*)

51 — 100%

0-49%

Ghi chü
Cc, cu tài san mang tInh
ciinh hu'&ng. Thy thucc vao
tInh hInh th/ tni&ng, COng
ty Quán I.' Qu57 së thay d61
co' cu tài san cüa danh
muc u tu'd dam báo dat
c1ur'c muc tiêu du tu' cüa
Qu2.

(*,) TInh trên t6ng giá tn tài sen cüa Qu?.
4. COng ty Qun l' Qu9 chü dng quyét dlnh co' cu danh myc du tu' ca Qu9 can cü' diu
kin thi tru'O'ng va các co' hi du tu', dam bao myc tiêu du tu', han ch4 du tu' Va các quy
dnh Co lien quan cia pháp luât va Diu l Qu9. Qu9 du'p'c phép du tu' vào các lTnh vy'c,
ngành ngh khong bi cm theo quy djnh cüa pháp lut.

Diu 10. Han ch du tu'
1, Co' cu danh muc du tu' cia Qu9 phài dam bao các han ch4 dâu tu' du'O'i day:
a) Khong du'p'c du ti.v qua ba mu'o'i phn tram (30%) tóng giá tr tài san cüa Qu9 vào các
tài san theo quy dnh ti im a, b, d, e, f, Khoan 2, Siu 9 tai Diu l nay duc phát
hành b&i mt cong ty hoc mt nhOm cOng ty có quan h sO' hQ'u vO'i nhau, trong do
phn du tu' vao chU'ng khoán phái sinh là giá trj cam k4t cCia hQ'p dng xãc dnh theo
quy dnh ci)a pháp lut lien quan;
b) KhOng du'o'c du tu' qua hai mu'o'i phn tram (20%) tóng giá trl tài sn Qu9 vào chü'ng
khoán dang lu'u hành cüa mt t6 chü'c phát hành, k4 ca các lci giy to' có giá, cong cy
chuyn nhu'çng, trái phiu, trái phiéu chuy4n d6i trü' trái phiéu Chinh pht;
c) Khong du'o'c du tu' vào chi'ng khoán cCia mOt t6 chCi'c phát hành qua mu'O'i phân tram
(10%) t6ng giá trj chü'ng khoán dang lu'u hành cüa t chü'c do, trü' trái phiu ChInh phü;
d) Khong du'çyc du tu' qua mu'o'i phn tram (10%) tóng giá trj tài san cüa Qu9 vào các tài
san theo quy djnh ti Dim e, Khoan 2, Diu 9 ti Diêu l nay;
e) T6ng giá trj các khoàn du tu' vao tin ph14u, trái phi4u, giy to' có giá va các Cong C cO
thu nhp c6 dinh khác chim ti' tam mi.ro phn tram (80%,) giá tr tài san rông cüa Qu9
tro' len.
f) Ti mQi th&i dim, t6ng giá tn cam kt trong các giao dich chCi'ng khoán phái sinh, du'
nç' vay Va các khoan phai trà cüa Qu9 khong du'c vu't qua giá trj tài san rông cta Qu9;
g) KhOng du'çc du tu' vao câc qu9 du tu' chü'ng khoán, c6 phiu cüa cac cOng ty du tu'
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chü'ng khoán thành Ip va ho?t dQng t?i Vit Nam;
h) Khong thc du tu' tru'c t14p vao bt Qng sn, dá qu, kim Io?i qu h14m;
2. TrU' tru'ô'ng hp'p quy djnh tal Dim f, g, h Khon 1, Diu nay, co' cu du tu' ca Qu9 du'c
phép sai Ich so vO'i các hn ch du tu' tai Khoan 1, Diu nay nhu'ng chi do các nguyen
nhân khách quan sau:
a) Do bi4n dng giá trên th tru'ng cOa tài san trong danh mvc du tu' cüa Qu9;
b) Do phai thu'c hin cac khoàn thanh toán h'p pháp cüa Qu9;
C) Do thçi'c hin lnh giao djch ca Nhà du tu'.

d) Do hot dQng h9'p nht, sap nhap cac tO chü'c phát hành;
e) Do qu9 mO'i du'o'c cp phep thành 1p hoc do tách qu9, hQ'p nht qu9, sap nhp qu9
ma tha'i gian hot dOng khOng qua sáu (06) tháng, tInh tii' ngây du'Q'c cp Giy chü'ng
nhn dàng k' 1p qu9;
f) Qu9 dang trong tho gian giài th.
3. Cong ty Quàn l Qu9 phéi diu chinh li danh muc d'u tu' dáp ü'ng các han chê dâu tu' theo
quy dlnh ti Khoàn I iu nay trong thô'i han ba (03 thang k4 tü' ngày sal Ich phát sinh.
4. Tru'o'ng ho'p Cong ty Quàn I Qu9 khOng tuân tht) càc hn ch4 du tu' theo quy dlnh cia
pháp lut hoc Diu l Qu9, Cong ty Quàn l Qu9 có tràch nhim diu chinh danh myc du
tu' trong thô'i han mu'o'i lam (15,) ngày, kO tCr ngây sai léch phát sinh. Trong tru'ng hp nay,
Cong ty Quàn l Qu9 phài chu mi chi phi phát sinh lien quan d'4n các giao dlch nay và các
tOn tht (nu phát sinh). N4u phát sinh l'i nhun thi phài hch toán ngay mi khoàn 19'i
nhuân cô &ro'c cho Qu9.
5. Các han ch du tu' quy dinh ti Khoàn 1, Oiu nay sé du'p'c ty' dng diu chinh, bO sung
theo quy dnh pháp lut ma khOng cn phài ly ' k14n Di hi Nhà du tu'.

Diu 11. Ho?t dng vay, cho vay, giao djch k Qu
1. Cong ty Quàn l Qu9 khong du'g'c sü' dyng vOn va tài sen cta Qu9 d4 cho vay hoc báo
lãnh cho bt k' khoàn vay nào, trCr tru'O'ng hp du tu' tin gü'i theo quy dlnh tai Diu 9 Diu
l nay.
2. Cong ty Quàn l' Qu9 khOng du'Q'c phép vay dO dOu tu', trtr tru'ô'ng hp vay ngOn hn dO
trang trài các chi phi cn thiOt cho Qu hoäc thu'c hiên thanh toán các giao djch chü'ng chi
qu9 vOi Nhà dOu tu'. TOng giá tn các khoàn vay ngOn han cüa Qu9, khOng bao gOm cac
khoàn tm crng, các khoàn phai trá, khOng du'c qua näm phOn tram (5%) giá frl tài san
rông cOa Qu9 tal moi thO diOm và tha'i han vay t6i da là ba mu'ai ('30,) ngày.
3. COng ty Quàn l' Qu9 khOng du'o'c sü' dyng tài san cüa Qu9 dO thi,i'c hin các giao djch k
Qu9 (vay mua chcrng khoán,) cho Qu9 hoãc cho bOt k9 Ca nhân, tO chU'c khác; khOng du'çyc
sü' dyng tài san cüa Qu9 thyc hin cãc giao djch ban kh6ng, cho vay chCrng khoán.
4. Qu9 du'oc thi'c hiên giao dch mua ban lai (repo) Trái phi&u Chinh phü theo quy djnh cüa
B Tài chinh v quàn l' giao djch Trái phiOu Chinh phil
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Diu 12. HInh thá'c giao dch tài san
Các giao djch mua, bàn chi'ng khoán niêm yt, dãng k' giao djch ti SO' Giao dch ChCt'ng
khoán cho qu9 phài du'o'c thu'c hin thông qua h th6ng giao djch tp trung cüa SO' Giao
djch Chü'ng khoàn.
2. D6i vO'i cãc giao dich theo phu'o'ng thCrc thOa thun (trCr tru'&ng hcip giao d/ch thii'c hin trên
h thóng giao d/ch cQa SO' giao d/ch ch(rng khoán), các giao dch mua, bàn chCvng khoán
chu'a niêm y4t, chu'a dàng k9 giao djch, Cong ty quàn l' qu9 phài bào dam:
a) DU'O'C su' chp thun bang van bàn cüa ban di din qu9 v mü'c già d' k14n, thO'i dm
thy'c hin, d6i tác giao dch, loaf tài san giao dch tru'âc khi thy'c hiên giao djch;
b) Tru'O'ng ho'p mU'c giá thc t4 mua cao hn hoc giá bàn thçj'c t4 thp ho'n giá tham chi4u
cüa càc t6 chU'c cung cp báo giá, hoc mU'c già dã du'g'c chp thun theo quy djnh ti
di4m a khoàn flay, Cong ty quàn l' qu9 phài giài thich rO l do d4 ban di din qu9 xem
xét, quyêt djnh

iu 13. Phu'o'ng pháp ly'a ch9n du tu'
1. Phu'o'ng phàp ly'a ch9n dâu tu' vO'i tài san là Tiên gü'i, Cong cy th tru'ô'ng tiên t bao gôm
giây to, cO giá, cOng cy chuyn nhu''ng:
Cong ty Quàn l Qu9 Se trInh danh sàch và han mü'c dâu tu' 'flÔU cO,) ti các ngân hang
thu'ng mal Va t6 chü'c có uy tin d Ban Di dn Qu9 xem xét va phé duyt nguyen tc thçi'c
hin hoat dQng du tu' d61 vOl Tin gCi'i, Cong cy th tru'O'ng tin t bao gm gy tO cO giá,
cOng cci chuyen nhu'Q'ng cho Qu9.
2. Phu'o'ng pháp lu'a chçn du tu' dól vOl tài san là Trái phiu Chinh pht, trái ph14u du'p'c Chinh
ph baa lành, trài ph14u chInh quyn da phu'o'ng:
Can cU' nhn dlnh v xu hu'Ong vn dng cüa câu trüc k' han cua läi sut trái phiéu, COng
ty quàn l' Qu9 Se ly'a ch9n càc trài ph14u d du tu' vO'i càc tiêu chi u'u tiên nhu' k' han con
al cOa trái phiéu va tinh thanh khoàn.
3. Phu'o'ng phàp lu'a chQn du tu' vOl tài san là trài ph14u doanh nghip:
Viêc lca chon trái ph14u doanh nghip sé du'o'c tin hành theo phu'o'ng phàp "Bottom Up
Approach" thông qua vic dánh già nhu'ng y4u t6 c bàn cia doanh nghip nhu' tim näng
phàt tr14n cOa ngành, ngh& lTnh vçi'c hot dong; vi tn, lç'l the canh tranh ccia doanh nghip
trong ngành, ngh& linh vy'c hot dng; t6c d tang tru'O'ng doanh thu, Io'i nhun; co' ceu tài
san, nguón vón; uy tin trong hoat dng tin dyng...
4. Phu'o'ng pháp lu'a chpn du tu' vOl tài san là chCrng khoàn phài sinh niêm yet, giao djch t?i
càc SO' Giao dich Chü'ng khoàn:
Can cü' vao dành giá v diu kién thi tru'o'ng và nhn djnh ye xu hu'O'ng vn dng cia tài
san c sO', Cong ty quàn l' Qu9 së lu'a chon CáC chCt'ng khoán phái sinh d du tu' nhm
myc tiêu phOng ngC'a rüi ro cho danh myc
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CHLYONG III. NHA DAU iii', sO DANG K's? NHA DAu TU'
VA GIAO D!CH CHU'NG CHI QU?

Oiëu 14. Nhà du tu'
1. Nhà du tu' cüa Qu9 bao gm pháp nhân trong ni.ó'c, t6 chU'c nu'ó'c ngoài, cã nhán trong
va ngoai nu'vc. Nhà du tir nu'O'c ngoài phi tuân thu dy dü các quy dnh cua pháp luât
Vit Nam v hoat dông cua Nhà du tu' nu'&c ngoài trén th tru'ô'ng cht'ng khoán khi du tu'
vào Qu9.
2. Nhà du tu' khong chiu trách nhim phàp 19 hoàc nghia vu khác vó Qu9 ngoai trách nhim
trong phm vi s6 ChCrng chi Qu9 ma h9 so' hG'u.
3. Nhà du tu' là pháp nhân trong nu'O'c, t6 ch(i'c nu'&c ngoài Cu' ngu'ô'i d?i din hQ'p pháp dai
diên cho s6 lu'Q'ng ChU'ng ch Qu9 ma mmnh sO' hu'u. Viêc d Cu', hüy bO hay thay th4 ngu'à
di din nay phài du'Q'c thông báo bang van bn theo quy djnh pháp lut có lien quan.

Diêu 15. Quyn và nghia vy cüa Nhà du tu'
1, Nhadutu'coquyn:
a) Hu'O'ng l?i tu' hoat dng du tu' cüa Qu9 tu'ng u'ng vO'i s6 Iu'Q'ng ChCrng chi Qu9 nm
giu';
b) Hu'O'ng các Io'i Ich và tài san du'Q'c chia ho'p pháp tir vic thanh 19 tài sn Qu9;

C)

Yêu cu Cong ty Quan 19 Qu9 thay mt Qu9 mua I?i ChO'ng chi Qu9 hoc chuy4n d6i
Chu'ng chi Qu9 (nÔu có);

d) Thçi'c hin quyèn cua mlnh thông qua Di hOi Nhà du tu';
e) Các quyn khác theo quy dlnh pháp 14t và t?i €ieu lé nay.
2. Nhà du tu' cO các nghia vy sau dày:
a) Chp hành quyt djnh cua Dal hOi Nhà du tu';
b) Thanh toán di tin mua ChCi'ng chT Qu9 Va ch chju trách nhim v các khoàn nq' Va
nghTa vy tài san khác cüa Qu9 trong phm vi s6 tin äã thanh toán khi mua Chci'ng chT
Qu9;
c) Các nghia vu khác theo quy djnh pháp Iut Va ti Diêu lê nay.

eiu 16. S6 dãng k Nhà du tu'
1. COng ty Quàn 9 Qu üy quyn cho t6 chU'c cung cp dch vy CO lien quan !p s6 dàng k9
Nhà du tu' chinh (s6 chInh) va di 19 k9 danh lap, quàn 19 s6 phy và xác nhn quyn so'
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hU'u Chü'ng chr Qu9 cho Nhà du tu'.
2. s6 chmnh, s6 phçi phal Co các thông tin sau:

a) D6i vOi cá nhán: Ho và ten cüa Nhà du tu'; s6 chCi'ng minh nhán dan hoc s6 hQ chi4u
con hiu lu'c; ia chi lien lac, s6 diên thoai lien lc, dla chi email 'n4u cO,);
b) D6i vO'i tó chU'c: ten dy d, ten vit tt, ten giao dich, dia chi try s& chInh, so giäy phép
thành lap và hoat dOng/giy chcrng nhn dàng k kinh doanh; h9 Va ten, s6 Chü'ng minh
nhân dan hoäc s6 ho chiu con hiêu lu'c, s6 diên thoi lien lc, dja chi email cüa cá nhân
du'p'c t6 chCrc iy quyn giao djch ChCi'ng chi Qu9;
C) s6 tài khoan; hoäc S6 tiu khoan kern theo S6 tài khoán k' danh; Ma sO dàng k' giao
djch chU'ng khoán (d61 v&i Nhà c1u tu' nithc ngoai);
d) sO lu'cYng dan vj qu9 sO hCi'u; ngày dàng k' sO' hu'u (vao SO chInh).
3. Cong ty Quán l' Qu9, tO chci'c cung cp dich vu cO lien quan phái luôn cô dy dü thông tin
v sO' hO'u cüa tCi'ng Nhà du tu', k ca Nhà du tu' giao dich trên tài khoan k' danh (trU'Nhà
u tij' giao dich trên tài khoàn kj' danh nu'O'c ngoàf). Thông tin v tài san cüa Nhà du tu'
trên S6 chInh, k Ca Nhà du t giao djch trén tài khoán k' danh, là bang chU'ng xác nhn
quyn s& hG'u Chü'ng chi Qu9 ca Nhà du tu'. Quyn s& hu'u cia Nhà du tu' du'Q'c xàc 1p
k4 tü' thai dim thông tin v sâ hü'u cüa Nhâ du tu' dLc cp nht tal S6 chinh.

9iu 17. Giao djch Chü'ng chi Qu9
1, Nguyen tcchung:
a) Cong ty Quan l' Qu9 phãi tO chü'c giao djch ChU'ng chi Qu9 cho Nhà du tu'. Hoat dng
giao djch Chci'ng chT Qu9 phai du'ac tO chü'c dlnh kS'.
b) Tn suth giao djch Chci'ng chi Qu9 không It han hai (02) ln trong mQt tháng. Cong ty
Quán l' Qu9 ly'a ch9n Ngày giao dlch ChCi'ng chi Qu9 'Ngày 7) Va quy dinh cu th t?i
Ban Cáo bach.
c) Thai dim dong sO lênh là mirôi b6n giô' bOn mu'o'i lam phUt (14h45) ti ngày T — 1.
Các lênh nhân du'yc sau thai dim dóng sO lnh Se bj hiy.
Lu'u : Tru'o'ng hap ngày T — I là ngày nghi, le theo quy djnh ciia pháp lut, th&i dim
dOng sO lnh Se du''c dO'! sang muôi bOn gi& Mn mu'o'i lam phUt (I4h45,) cüa ngày lam
vic gn nMt tru'àc dO.
d) Nhà du tu' chfthy'c hin giao djch Chü'ng chr Qu9 ti các Si l phân phOi theo danh
sách tai Ban cáo bach.
Lu'u : O' thai dim hin t Ch(rng chi Qu}7 chu'a du'Q'c phán ph61 thông qua hinh thcrc
Di I phãn phOi k danh ('Dpi l k danh). Can cci' nhu cu cQa Nhà du tu' va khà nàng
cUa cac tO chcrc cung Mp d/ch v,i Co lien quan, Cong ty Quàn l Qu2 së trin khai vic
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phân ph& ChU'ng chi QuQ thông qua D?i l' k danh va cong bó trên các phu'ang tin
thông tin di chOng tru'&c khi trien khai theo quy cf/nh cOa pháp lut.
e)

6i vO'i Nhà du tu' ln du giao dch Chü'ng chi Qu9, Di l phân ph61 phài t6ng hp
thông tin nhân bi4t Nhà du tu', ngt.io'i du'çc hu'ô'ng lQ'i (nÔu GO) và gcri yeu thu cho O?i
l' chuyn nhu'ng m& tài khoãn giao djch Chü'ng chi Qu9 cho Nhà du tu' trên co' s&
Giy d nghj dàng k' giao dich ChCrng chi Qu9 theo mu quy dlnh t?i Bàn cáo bach.
Nhà du tu' cO quyn l'a chon các loi tài khoàn giao djch ChU'ng chi Qu9 sau:
Tài khoàn cüa chmnh mInh, dU'ng ten chO s& hO'u là Nhà du tu' (gçi tt là tài khoán
cOa Nhà cu tt,');

ii.

Tiu khoàn giao djch trên tài khoàn dU'ng ten cüa ai l' k danh (gçittlà tiu khoán
cQa Nhà du ttr).

LLFu : Nhà du tu' nu'óv ngoài thuc d61 turing thn m& tài khoàn "V6n gián tip" (F/I)
phài tuân thU quy cf/nh v quàn lj ngoi h6i trong vic giao d/ch ChU'ng chi Qu. Khi tin
hành thU tyc mO' tài khoàn ti Di !j phân ph64 Nhà du tu' nu'o'c ngoài dãng k tài
khoán F/I là tài khoán nhn các khoán thanh toán tL'r hoot cfc5ng giao dfch ChCrng chiqu
va cung cp tài /iu xác nhn tài khoân F/I dã du'cvc m& ti ngan hang thu'o'ng mi cho
Di / phân ph6i.
f) Nhà du tu' cO th üy quyn cho ben thCr ba thy'c hin dt lnh giao dch Chü'ng chT Qu9
(mua/bán/chuy6n d61/scra/hUy lnh) trén tài khoàn giao dich ChCrng chi Qu9 ciia Nhà
du tu', Vic üy quyn ca Nhà du tu' phài du'9'cthy'c hin theo quy dinh ca pháp lut
CO lien quan.
g) Lnh mua Chü'ng chr Qu9 cüa Nhà du tu' phài dáp Crng v giá trj t61 thiu d6i vai mQt
lnh mua du'Q'c quy djnh ti Bàn Cáo bach. Lnh ban hoc chuyn dói Chü'ng chi Qu9
cüa Nhà u tu' phài dáp U'ng v só lu'Q'ng ChCrng chi Qu9 t6i thiu dói vO'i mt lnh ban
hoc chuyn d6i du'ç'c quy djnh ti Bàn Cáo bach.
h) Tru'ô'ng hQ'p s6 lu'o'ng ChU'ng chi Qu trên tài khoàn giao djch cta Nhà du tu' thp ho'n
nàm (05) ChCvng chT Qu9 (s6 Iung ChU'ng chi Qu$' duy trI t61 thiu), toàn b So lu'Q'ng
ChU'ng chi Qu9 ca Nhà du tu' së du'c tçi' dâng ban vào Ngay giao djch tiOp theo.
i) Dai 19 phán phOi chi du'c nhn lnh giao dich cta Nhà du tu' khi Nhà du tu' dã dIn
dy di các thông tin vào Giy d nghi giao dch Chü'ng chi Qu9 (Phiu Inh) theo mu
quy dnh tai Bàn Cáo bach. Phi4u lnh phài du'Q'c i 9 phàn ph61 lu'u trG' theo quy djnh
cia pháp lut v chCi'ng khoán dóng thô'i phài ghi nhn dy th, chInh xác, kip th&i Va
rO rang v thô'i di4m nhn lnh, ngu'ô'i nhn lnh ti' Nhà du tu'. Trithng hp'p nhn lnh
giao djch cia Nhà du tu' qua d1n thoi, fax, lnh giao djch trv'c tuyOn qua internet
hoäc các phu'o'ng tin din tCi', du'o'ng truyèn khác, Di 19 phân ph6i phài tuân thu các
quy djnh pháp lut v giao dlch din tC' và lu'u giQ' phiu lnh theo hlnh thCi'c tp dCF lieu
din Wi'.
j)

Tái khoán giao dch Chu'ng chi qu9 cüa Nhà däu tu' Se du'Q'c dông trong các trtthng hp
sau:
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I. Nhà du tu' yeu cu dong và tài khoan giao djch khong cOn Chüng chi Qu9;
ii. Tai khoan giao djch &v'c tçi' dng dOng khi không cO só du' lien tyc trong vong mt
(01) nãm;
iii. Nhà du tu' yêu cu thay dói thông tin tái khoãn theo ó chuy4n toán bO s6 king
Chcrng chi Qu9 ma mInh so' hO'u tci' tài khoán giao djch mO' t?i D?i 19 phân phói nay
sang tài khoan giao dlch mO' t?i Dai 19 phân ph6i khác;
2. Giao dch mua Ch(rng chi Qu9:
a) Tru'O'ng hp giao dich trên tài khoan ccia Nhà du tu', Nhã du tu' try'c t14p hoãc gián
ti4p thanh toán tin mua Chcrng chi Qu9 vao tài khoán tin ccia Qu do Cong ty Quan 19
Qu9 mO' tai Ngân hang Giám sat theo quy dlnh cta pháp lut có lien quan du'ài các hinh
thü'c sau:
1.

Chuyn khoãn;

ii. Nôp tin tai ngân hang giám sat hoc thông qua ngân hang trung gian;
iii, Các hmnh thCrc khác phü hp vO'i quy dlnh cüa pháp Iut theo hu'o'ng dn ti Ban
cáo bach (n4u có);
Tru'o'ng ho'p giao djch trên t14u khoan cCia Nha du tu', Nha du tu' np tin theo htthng
dn cia D?i 9 k9 danh.
Lu'u : Ph! chuyn tin va thu4 phát sinh ('n4u cO do Nhá du tu' ty' thanh toán.
b) Nha du tu' d1n dy dü các thông tin váo Phiu lnh và chuyn tO'i D?i 19 phân ph6i
hoc din thông tin trên h th6ng nhn lnh try'c tuyn cia Dai 19 phân ph6i d xü' 19.
Lnh rnua &Wc gO'i kern tai lieu hQ'p l xác nhn vic Nha du tu' dâ hoàn tht vic thanh
toán váo tài khoàn cOa Qu9 hoc du'c Ngân hang Giárn sat xác nhn dã nhn du'Q'c
dy di tin mua ChU'ng ch Qu9 cüa Nhà du tu'. D6i vO'i Si 19 k9 danh, vic thanh toán
vào tái khoan cia Qu9 du'Q'c thv'c hin trên c so' giá trj chênh loch giG'a lnh mua Va
Inh ban, thô'i h?n thanh toán thy'c hin theo quy djnh t?i ho'p dóng giQ'a Cong ty Quan
19 Qu9 và Dai 19 k9 danh.
c) So Iu'ng Chcrng chi Qu9 ban cho Nha du tu' du'c xac dnh theo Cong th'c:
M * (1 — Phi phát hành (%))
S

=
V

Trong dO:
S: s6 Iu'ng ChU'ng chi Qu5 ban cho Nhà du tu';
M: Giá tn dt mua Chü'ng chi Qu2 hqp I&
V: Giá tn tài san rOng trên 01 (mt ChU'ng ch! QuV t?i Ngay giao djch.
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d) S6 kz'ng Chi'ng chi Qu9 bàn cho Nhà du tu' có th4 là so lé 0' dang thp phân, lam trôn
xuOng tài sO hang thU' hai sau du phy.
e) Trong thO'i han ba (03) ngay k tU' ngäy giao djch ChO'ng chi Qu9, Si l' phân phãi gO'i
Nhà du tu' bn xac nhn giao dch ChO'ng chi Qu9.
3.

Giao djch bàn ChU'ng chi Qu:
a) Nhà du tu' din dy dO các thông tin vao Phiu lênh Va chuyn tO'l Sal l phân phOi d4
xi)' l hoäc dn thông tin trén he thOng nhân lnh try'c tuyn cOa Sal l phân ph61. Lnh
ban chi duc thçj'c hiên khi Cong ty Quãn l' Qu9,
l' phân phOi hoc to chi)'c cung
cp dlch vy có lien quan baa dam Nhà du tu' CO dO sO lu'cng ChU'ng chi Qu9 dé ban
theo yeu cu.
b) Lênh bàn CO the không th'c hin, hoãc chi du'a'c thçFc hin mOt phn theo quy djnh ti
Diu 18, Siu l Qu9 nay.
C) SO lu'9'ng Chi)'ng chi Qu9 d61 vOi môt lênh bàn cO the Co

sO lé 6' dng thp phân t&i sO

hang thi)' hal (O2) sau deu phey.
d) Giá tn thanh toàn cho Nhà du tu' khi bàn Chü'ng chi Qu9 du'c xác djnh thea cong thO'c:
T = R x V x (1 — PhI mua li(%)) — Thu& phi phát sinh 'nu c4)
Trong do:
T: Giá tr thanh toán cho Nhà du tu
R: s6 luring ChU'ng chi Qu$ dã ban thành cOng;
V: Cia tn tài san rOng trên mt(01) Chci'ng chi Qu tai ngày giao djch.
e) Trong tho hn ba (03) ngày ke tü' ngay giao dich ChO'ng chi Qu9, Di l phân phOl gOl
Nhà du tu' ben xac nhn giaa dch ChO'ng chi Qu9.
f

Vic thanh toán du'Q'C thçrc hin du'O'i hlnh thü'c chuyen khoan vàa tài khoen dO'ng ten
Nhà du tu' dã dLr9'C dàng k hoc cac hinh thü'c khác thea yêu câu beng van ban cOa
Nhà du tu'.
Lu'u j: Các chi phi va thus phát sinh 'nu c6) trong qua trInh chuyn tin cho Nhá dâu
tu' tCr tài khoán cUa Qu2 së du'ac khu tn.r vao Giá tn thanh toán cho Nhà du tu'.

g) Th&i hn thanh toán là nàm (05) ngày, k4 tO' ngày giao djch Chcrng chi Qu9. Trong
tru'ô'ng h9'p quy djnh t?i siem a, Khoan 1, Diu 18 Situ l nay va sau khi du'9'c Ban Oi
din Qu9 chep thun beng van ban, vic thanh toán CO the châm ho'n nhu'ng không qua
ba mu'o (30) ngày, ke tO' ngày giao dlch ChO'ng chi Qu9.
h) Cong ty Quan l Qu9 du'o'c chuy4n giao mt phn danh mçic du tu' thay cho vic thanh
toán bng tin cho Nhà du tu'. Viêc chuyen giaa danh myc au tu' phi dap O'ng các
diu kin sau:
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I)

I.

Chi thu'c hin khi Cong ty Quàn l Qu9 xét thy là cn th14t dé khOng nh hu'ó'ng tiêu
cu'c tài giá tn tài san rOng cüa Qu9. Vic thy'c hin phái du'p'c su' chp thun bang
van ban cüa Ban D?i dn va phài baa cáo D?i hi Nhà du tu' gn nht;

ii.

Su'Q'c Nhà du tu' (ben nhn chuyn giao) chp thun bang van ban;

iii.

Chithu'c hiên dói vài Iênh bàn có tOng giá trj thanh toán vu'Q't qua nàm mu'o'i (50) t
dông;

iv.

Co' cu danh muG chuy4n giao cho Nhà du tu' phai hoàn toàn giOng co' cu danh
muc du tir cüa Qu9, bào dam su' phü hg'p ye loi tài san, Go' câu Va t tr9ng tài sn
CO trong danh myc du tu' cta Qu;

V.

Thu tçic va thô gian chuy4n giao tài san cho Nhà du tir du'o'c thi,rc hin theo quy
djnh cüa pháp luât CO lien quan.

Ngân hang Giám sat CO trách nhiêm ki4m tra, xac nhn dam bão viêc chuy4n giao danh
myc du tir phü ho'p vO'i quy dnh tai dim (h) nôi trên.

4. Giao dlch chuy4n d6i Chü'ng chi Qu9:
a) Nhà du tu' có th chuy4n dOi mOt phn hoc toàn b so krQ'ng Chü'ng ch Qu9 thuc
so' hcru sang chu'ng chT cua qu9 m& khác do Cong ty Quan l' Qu9 quan l;
b) Lnh chuyn d61 &rc thy'c hin theo cac nguyen tc sau:
I,

Lênh bàn d6i vai chU'ng ch qu9 bi ban du'ç'c thy'c hin tru'O'c, sau dO mO'i thy'c hien
lnh mua chCi'ng chi cüa qu9 muc tiêu;

ii.

Các lnh du'c thy'c hiOn ti các ngày giao dch chU'ng chT cüa các qu9 tu'o'ng ü'ng;

iii.

Nhà du tu' chf phái thanh toán phi chuyn d6i, khong phâi thanh toán phi mua, phi
bàn d6i vO'i các lnh giao dlch nOi trén.

Lu'u )2:
Ph! chuyn tin, thud giao d/ch phát sinh trong qua trInh chuy4n do! ('nOu có) Se du'Q'c
khu trü' vao s6 tin thu dLJ'cYC tc, lnh ban trong giao d/ch chuyOn dOi;
Th&i gian nm giCr chCrng chi qu$ myc tiêu Se du'cyc tInh ti)' ngày Inh chuyn dO!
duic thw hin;
5. Hüy lnh giao dlch:
a) Nhà du tu' chT du'o'c phép hiy lnh giao dch tru'O'c thô'i dim dóng sO lnh.
b) Ngoài ra, vic hOy lnh giao djch cüa Nhà du tu' Se du'o'c thy'c hin sau thô'i d14m dOng
sO lnh trong các tru'&ng ho'p sau:
1.

Lnh nhn du'p'c sau thô dim dóng so lnh;

ii. Tin mua ChCmg chi Qu9 chu'a cO tai tài khoàn cüa Qu9 ti Ngân hang Giám sat
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trong ngay T — I (giao d/ch qua D?i I phân ph6i);
iii. Tin mua Chü'ng chi Qu9 du'Q'c chuy4n vào tài khon tin cüa Qu9 khong theo quy
Inh t?i Si4m a, Khon 2, iu nay;
iv. Tin mua ChU'ng chi Qu9 nhn du'o'c thp han giá trl dä ding k' tai lnh mua Va Di
l' phan ph61 khong th'c hin các th tuc diu chinh tru'c thô'i gian quy djnh cüa Di
l' chuyn nhu'9'ng.
v. Dai l phân phói khOng nhâp lênh vao h th6ng cüa O?i 19 chuyn nhu'Q'ng theo dung
quy dnh cua
i 19 chuyn nhu'p'ng. Trong tru'O'ng hap nay, Eai 19 phân phói Co
trách nhim th6ng nht vol Nhà du tu' v4 phu'o'ng an xü' 19.
6. Hoàn tr tin:
a) Tru'&ng h9'p tin mua Chu'ng chi Qu9 nhân du'oc cao han giá trj dã dàng k9 t?i Phiu
dàng k9 mua, lnh mua se du''c thyc hin vo'i giá trj äã dàng k9 tai Phi4u dãng k9 mua
va phn tin con thü'a sé du'Q'c hoàn tr vào tài khoén dã dàng k9 cua Nhà dâu tu' sau
khi trü' di cac chi phi chuyn tin phát sinh(néu cO).
b) Tru'o'ng hqp hüy, sü'a Iênh giao dich, phn tin không thLi'c hin lnh Se du'Q'c hoàn tré
vao tài khoàn da däng k9 cOa Nhà du tu' sau khi trü' di các chi phi chuyn tin phát sinh
(n4u Ca) trCr tru'ng ho'p quy djnh ti Oim c du'Ol dày.
C) Tru'O'ng hp'p tin mua Ch(i'ng chi Qu9 nhn du'c khong xàcdjnh du'o'c Inh dàng k9

mua di kern hoàc thông tin Nhâ du tu' t?i nôi dung chuyn tin không khO'p vO'i thông
tin Nhà du tu' trén tài khoén giao dlch, cac khoán tin nay Se du'cc chuyn tré v ngân
hang dà chuyn tin d hoàn tra cho d6i tu'p'ng chuyn tin sau khi trü' di các chi phi
phát sinh(nu Ca).
d) ThO'i hn hoàn tré d61 vol tt cé cac tru'o'ng h9'p nOi trên là trong vOng näm (05) ngày k
tu' Ngay Giao djch Chü'ng chi Qu9.
7. Chu'ang trinh du tu' djnh kS':
a) Nhà du tu' cO th4 thi,rc hin mua ChU'ng chT Qu9 theo Chu'o'ng trinh du tu' dlnh k9 theo
dO Nhà du tu' cam kt và thii'c hin mua Chürng chi Qu9 vol mt sO tin t6i thiu djnh
k9 hang tháng hoc hang qu9 trong mOt khoàng thaI gian dang k9 vOl Cong ty Quàn 19
Q u9;
b) Thông tin v Chu'ang trinh du tu' dlnh k9 sé du'cc quy dnh cy th ti Ban Cáo b?ch;

Diu 18. Mua Iai mt phn, tm dü'ng giao dlch Chü'ng chi Qu9
I. Cong ty Quãn 9 Qu9 cO quyn chi dap Cng mQt phn lnh bàn cua Nhà du tu' mQt trong
cac tru'ô'ng h?p sau:
a) TOng giá tr các lnh bàn trü' tOng giá trj các lnh mua ('kg câ các Inh mua, ban tr ho?t
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dng chuyn dói) t?i ngày giao djch Chü'ng chf Qu9 IO'n han mrO'i phn tram (10%) giá
trj tài san rOng cüa Qu9; hoc
b) Viêc thu'c hiên toàn bO lênh giao dich cüa Nhà du tu' dn tO'i giá tr tài san rông ccia
Qu9 xu6ng du'o'i nàm mu'o'i (50) t' dng.
2. Trithng hap lênh ban du'ac thy'c hin mt phn theo quy djnh t?i Khaàn 1 nOi trén, Cong
ty Quan l Qu9 áp dung nguyen tc mua li theo cüng mQt t' l thea dO tt Ca CáC lnh bàn
du'o'c ghep cüng nhau d thu'c hién, dm baa t') l giO'a giá tr thçc hin Va giá tr dãng k
giao dich là nhu' nhau. Phn con lai cüa các lênh ban chu'a du'c thu'c hin ht Se tu' dng
bj hiy bO. Tru'ng h'p vn CO nhu cu bàn, Nhà du tu' t14p tc dt lnh t?i Ngày giaa djch
k tip haãc lênh ban sê cbac tu' dng thi,rc hiên t?i Ngày giao dich kê tip trong tru'O'ng
hp sO lu'ang Chü'ng chi Qu9 con lai thp han sO tu'ng Chü'ng chT Qu9 duy tn t61 thi4u t?i
tài khoàn.
Cong thü'c tInh t i nhu' sau:
I.

6i vO'i trt.thng hg'p quy djnh tal Di4m a, Khoàn 1, Siu nay, vic phân b6 lnh ban
cho Nhà du tu' du'Q'c thc hin thea t' le nhu' sau:
10% x NAV + T6ng giá trj Inh mua rông (*)
T Ie =
T6 ng giá trl Inh ban

ii.

06i vO'i tru'ng hqp quy dlnh t?i 014m b, Khoan 1, Diu nay, viêc phân b6 lnh ban
cho nhà du tu' du'cc thy'c hin thea t' l nhu' sau:
NAV + T6ng giá trl lnh mua rông (*) — 50 t' dng

T' I =
T6ng giá tr lnh ban
(* T6ng giá tn Inh mua rOng = TOng giá fri dt mua CCQ hcip I — TOng phI phát hành
3. D6i vO'i tru'o'ng hQ'p quy djnh t?i Dim a, Khoan 1, Dièu nay, Cong ty Quan l' Qu9 du'Q'c
phép d xut Ban Dai din Qu9 duyt kéa dài thOl hn thanh taán, nhu'ng khong vu''t qua
ba mu'ai (30) ngày, k tü' ngày giao djch ChCi'ng chi Qu9.
4. ChCvng chi Qu9 mO' Co th4 bj tam dU'ng giaa djch khi xãy ra mQt trang các s kin sau dày:
a) COng ty Quàn I' Qu9 khOng th thçrc hin vic mua li Chcrng chi Qu9 mO' thea yêu cu
da nguyen nhân bt khá kháng;
b) COng ty Quàn l Qu9 khOng th4 xac dnh giã tr tài san rOng ci:ja Qu9 m& vào ngay djnh
giá mua li ChU'ng chi Qu9 mO' da S& Giaa dch ChU'ng khaàn quyt djnh dmnh chi giaa
dlch chCi'ng khaàn trang danh mçic du tu' cia Qu9;
c) Các su' kin khác da Diu l qu9 quy dlnh hac UBCKNN xét thy là cn th14t.
5. Cong ty Qun I' Qu9 phal baa cáa Ban O?i din Qu, UBCKNN trang thOl h?n hal mu'a'i
bOn (24,) giO', k4 tCi' khi xay ra mOt trang các sy kin quy dlnh tal Khaàn 4 neu trén Va phài
tip tc thçrc hin vic mua li Chü'ng chi Qu9 mO' ngay sau khi các su' kin nay chm dü't.
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6. ThO'i han tm dü'ng gao dlch Chcrng chf Qu9 thy'c hin theo quy dnh ti Diu I qu9, nhu'ng
khong du''c kéo dài qua chin mu'o (90) ngày, ké tü ngãy giao dch ChU'ng chi Qu9 gn
nht.
7. Trong th&i han ba mu'o'i ('30,) ngày, k4 tu' ngày kt thüc thO'i hn tm dCi'ng giao djch Chu'ng
chT Qu9 thea quy djnh tal Khoàn 6 neu trên, Cong ty Quan I Qu9 phài to chi'c h9p dê Iy
k14n Dai hôi Nhà du tu' v viec giai th qu9, hoc tách qu9, hoc t14p tyc kéo dài thO'i han
tm dü'ng giao dch ChCi'ng chr Qu9.
8. Trong thô'i han triu tp Dai hôi Nhà du tu', n4u cac nguyen nhân dn tO'i vic tm d1i'ng
giao djch Chü'ng chT Qu9 chm dü't, Cong ty Quàn I' Qu9 du'Q'c hüy bO vic triu tp Di hQi
Nhà du tu'.

Diu 19. Chuyn nhu'çing phi thu'orng mi
1. ThU'a k Chü'ng chi Qu9
a) Viêc thU'a k4 Chi'ng chr Qu phal phU h9'p vài quy dnh ca pháp Iut hin hành v thü'a
ké, Qu9 chr chp nhân ngu'O'i thCi'a k4 hp pháp Va khong chiu trách nhim dÔi vO'i bat
k' tranh chp nào lien quan dn viêc thü'a ké hoàc ngu'ô'i thU'a k,
b) Cong ty Quàn l' Qu9 sé dang k' ngu'ô thü'a k hp'p pháp trong s6 dàng k Nhà du tu'
sau khi ngu'à'i th(ra k4 dO dä cung cp dy di bang chü'ng h'p pháp v viêc thi'a k4.
2. Cho tng ChUng chT Qu
a) Ben dLrp'c cho tng phai cung cp các giy t& Va lam các thu tyc cn thit d4 m tài
khoan giao djch Chti'ng chf Qu.
b) Ben cho tng np do'n d ngh cho tng ti Dai l' phân phói.
c) S6 Iu'ng ChU'ng chi Qu9 cho tang khOng thp ho'n s6 Iu'ng ChU'ng chT Qu9 t61 thiu
d6i vai mOt lenh ban ChU'ng chf Qu9 trCi' tru'ô'ng hcvp cho tng toàn bô s6 lu'p'ng Chu'ng
chT Qu9 trên tài khoàn.
3. Vic giao dlch, duy tn tài khoán giao dich Chng chT Qu9 sau khi chuy4n nhu'Q'ng phi thu'ng
mi du'c thçrc hin tu'o'ng ty' quy dlnh ti Diu 17, Diu 18 cüa iu Iê nay.

Diu 20. Giá ban, giá mua li, Phi giao d!ch Chü'ng chi Qu9
1. Cia phát hành ln du: Mu'ô'i nghmn (10.000,) dng/Chcrng chi Qu9.
2, Cia ban (Giá phát hành,) môt Chu'ng chT Qu9 du'g'c xác dlnh bang Cia trl tài san rOng hen
mQt Chü'ng chi Qu tInh ti Ngày giao dlch Chu'ng chf Qu9 cong vài Phi phat hành.
3. Cia mua li mOt ChCmg ch Qu9 du'p'c xác djnh bang Giá til tài san rang trên mt ChU'ng chT
Qu9 tinh tai Ngay giao dch Chü'ng chf Qu9 trCr di PhI mua Iai.
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4. Phi phát hành Chü'ng chi Qu9 du'çvc quy djnh nhu' sau:
a) 06i vO'i dp't phát hành In du: KhOng tinh phi.
b)

6i vO'i các dg't phát hành tip thea: T6i da 1,0%. Müc phi cu th së du'o'c cong bO t?i
Bàn Cáo bach cia Qu9.

5. PhI mua tat ChU'ng chT Qu9 du'çc quy djnh nhu' sau: T6i da 1,0%. Mci'c phi cv th4 Se dc
Cong b6 t?i Bàn Cáo bach cua Qu9
Lu'u 2: Trong tru'&ng ho'p s6 lu'qng Ch(rng chi Qu9 dat ban cO cac th&i dim nm giQ' khác
nhau, Qu$ áp dung nguyen tc mua tru'o'c ban tru'O'c cO nghTa là các ChU'ng chi Qu2 CO thO'i
gian nm giQ' dài ho'n sé cluo'c uu tiên, k4 dn là các Ch(rng chi Qu$' cO thO'i gian nm giQ'
ngn han.
6. Phi chuyên d61 Chó'ng chi Qu9: 161 da 1,0%. Mü'c phi ci th sé duvc Cong b6 t?i Bàn Cáo
b?ch cia Qu9.
7, Phi phát hành ChU'ng chi Qu9 thea Chu'ang trInh du tu' djnh ks': T61 da 1,0%. MCi'c phi cy
th Se du'ac cong bó t?i Bàn Cáo bach ct)a Qu9.
8. D61 vài cac giao djch chuyn nhu'Q'ng phi thu'o'ng mi, Nhà du tu' chi thanh toán các chi
phi Va thud phát sinh theo dung quy djnh cOa pháp Iuât.
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CHU'O'NG IV. DI HQI NHA DAU Tu'

Biu 21. Dal hôi Nhà du tu'
1.

i hôi Nhà du tu' là co' quan CO tMm quyn cao nht cia Qu9 và tt Ca các Nhà du tu'
có ten trong danh sách dàng k9 Nhà du tu' tru'âc kh triu tp cuoc hp du CO quyn tham
dii. Tru'a'ng ho'p tó chü'c Oai hQi Nhà du ti.r In du ngay sau khi Qu9 duc thành 1p, Nhà
du tu' mua Chü'ng chi Qu9 tal dct chào bàn ChCrng chi Qu9 In du ra cOng chüng theo
danh sách t?i h so' Ip qu9 gOl UBCKNN có quyn tham dy' Si hi.

2. Dal hi Nhà du tu' hang nàm d'c t6 chü'c trong vông ba miro (30) ngày, k tU' ngây có
báo cáo tài chinh nàm da du'o'c kim toán bO'i t6 chi'c kim toán thi''c chap thun. Vic hop
dai hi Nhà du tu' thu'ô'ng niên hoc bt thithng CO th du'o'c tó chü'c ly 9 ki4n bang van
bàn nu Co su' dng 9 cia Ban dai diên Qu9 va không lien quan dn mt trong nhG'ng vn
sau: thay dói co' bàn trong chinh sách du tu', myc tiêu du tu' cia Qu9; Tang mU'c phi
trà cho Cong ty Quàn 19 Qu9, Ngân hang Giám sat; thay di COng ty Quàn 19 Qu9, Ngan
hang Giám sat; sap nhp Qu9, hpp nht Qu9.
3. Dai hi Nhà du tu' bt thu'ô'ng du''c triu tp trong các tru'O'ng h'p sau:
a) Cong ty Quàn 19 Qu9, hoc Ngan hang Giám sat, hoc Ban Dai din Qu9 xét thy là cn
thit vi quyn lqi cüa Qu9;
b) Theo yêu cu ca Nhà du tu' hoàc nhOm Nhà du tu' dai din cho it nht mu'O'i phn
tram (10%) t6ng sO do'n vi qu9 dang kru hành trong vông it nht sáu (06.) tháng lien tyc
tInh tO'i thOi dim triu tp Dai hQi;
C) Các tru'O'ng hg'p khác thea quy dnh cüa Pháp Iut.

4. Vic tO chU'c hp bt thu'ng Di hOi Nhà du tu' thea quy djnh ti Khoàn 3 Diu nay phài
du'ç'c thy'c hin trong vOng ba mu'a'i ('30.) ngày k tiv ngày Cong ty Quán 19 Qu9 nhn d.ic
yeu cu triu tp hp bt thu'ô'ng Dal hOi Nhà du tu', trong dO nêu 16 19 do và myc tiêu cüa
ViC triu tp hp bt thu'&ng Di hi Nhà du tu'.

Diu 22. Quyn và nhim vy cüa Di hi Nhà du tu'
Quyn và nhim vy cia Di hOi Nhà du tu' baa gOm
1. Quyt djnh v vic sü'a dOl, b6 sung Diu l Qu9, H'p dOng giám sat; phu'o'ng an phan phOi
nhuân;
2. QuyM dlnh cac thay dOi Ca' ban trong chinh sách du tu', myc tiêu du tu' cüa Qu9; Tang
mü'c phi trà cho Cong ty Quàn 19 Qu9, Ngân hang Giám sat; Thay d6i Cong ty Quàn 19 Qu9,
Ngân hang Giám sat;
3. Sap nhp Qu9, hç'p nht Qu9;
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4. Tam dU'ng giao djch ChCt'ng chi Qu9; tách Qu9;
5. Giài th Qu9;
6. Bu, min nhiêm, b nhiêm Chü tich và thành vien Ban Dai din Qu9; quyt dinh mü'c thu
lao và chi phi hoat dOng cia Ban Dal din Qu9; thông qua vic li,j'a ch9n t6 chCi'c kiêm toán
du'9'c chp thuân d kim toán baa cáo tái chInh hang nàm ca Qu9; thông qua các báo
cáo v@ tmnh hInh tài chinh, tài san va hot dQng hang näm cüa Qu9;
7. Các vn d khác thuc thm quy4n theo quy thnh t?i Diu 85 Lut ChCi'ng khoán, quy dlnh
pháp lut v doanh nghip va tI Diu l Qu9.

9iu 23. Diu kiên, th thü'c tin hành hpp 9i hi Nhà du tu'
1. Tho'i gian, chrnng trInh va nOi dung dy' k14n cüa d?i hôi Nhà du tu' phai du'o'c thông báo
cong khai cho Nhà du tu' và báo cáo U) ban ChU'ng khoán Nhá nu'o'c tôi th14u it nhM mu'à
lam (15) ngây tru'Oc khi t14n hành Dal hi.
2. Nhá du tu' cô th try'c tip tham dir dai hi Nhà du tu' hoc thông qua ngu'&i di din theo
üy quyn hoàc cac hmnh tho'c khác.
3. CuOc hpp d?i hi Nha dàu tu' du''c tin hành khi có s6 Nhã dâu tu' tham dci' dai din cho It
nht näm miro m6t phn tram '51%) tóng s6 dn vi qu9 dang Iu'u hánh.
4. Tru'ng hp cuc h.p ln thO' nht khong dü diu kién t14n hánh theo quy dnh ti Khoan 3
Diu nay, cuc hp ln thü' hai du'9'c triu tp trong thô'i hn ba mu'o'i (30,) ngày, k tU' ngày
cuc hop ln thO' nht dv' dinh khai mac. Trong tru'O'ng h'p nay, d hi Nhà du tu' dirc
tin hành không phu thuc vào s6 Nhâ du tu' tham du'.
5. Th thü'c, hInh thü'c hçp Di hôi Nha du tir.
a) Th thU'c, hInh thü'c hçp Dai hi Nhá du tu' do Ban Di din Qu9 quyét djnh phü hp'p
vO'i các quy djnh cüa pháp lut v chO'ng khoán và Diu l Qu9.
b) Di hOi Nhà du tu' có th du'o'c t6 chO'c du'O'i hinh thU'c hp tp trung, hp try'c tuyén
(bao gôm hçp ti mt dia 114m hoc tO' hal d/a dlm tró' len thông qua sy' kt n61 cUa cac
phu'o'ng tin, thiôt b/truyn thông din tU, bô phiéu din tü' hoc hinh thü'c then tCi' khác,
gtr1 phiu b14u quy4t d4n cuôc hpp thông qua gcri thu', fax, thu' din tü hoc không tp
trung bang cách ly 9 kin bng van ban 'bao gÔm hinh thO'c bO phi4u din tO' hoc hlnh
th(rc dlên tO' khác) tO'i Nhá du tu'.
C) Di hOi Nhà du tu' së do Chü tich Ban Di din Qu9 chü tn, n4u Cht tich vng mt thi
bt k9 ngu'ô'i náo khác do Dai hQi Nhà du tu' bu ra Se chi fri.

d) Tt ca các cuôc hp ca Di hOl Nhà du tu' phái dir'c 1p thành biên ban và ban gc
Iiru trü' 6' try so' chinh cia Cong ty Quan 19 Qu9.
e) Trong tru'6'ng h'p ly 9 kin bang van ban tcr cac Nhà du tu', Cong ty Quan 19 Qu9
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du'cYc üy quyn cia Ban Di din Qu9 phài thçi'c hin cac cOng vic sau:
I,

Phát hành Phi4u hO 9 kin g6m cac nOi dung chinh nhu' 19 do, Iy'a chpn b14u quy4t,
thai h?n cu6i cUng gCi'i I?i.

ii. GC'i Phi4u hOl 9 ki4n cUng các tai Iiu lien quan tO'i tM câ cac Nhã du tu' hp l vâ
Uy ban Chü'ng khoán Nhà ni,vO'c t6i thi4u tru'&c mu'ô'i lam (15) ngày tru'àc thai hn
cu6i cüng gi'i 9 k14n.
iii. Lp Ban kim phiu trong dO CO di din cta Ngân hang Giám sat, Cong ty Quàn 19
Qu9, Ban Oai din Qu9 d thyc hin ki4m phi4u và 1p biên bàn kt qua kim phi4u.
Blén bàn, nghi quyét du'9'c cong bó trén trang tin din tü' cia Cong ty Quán 19 Qu9
trong vông bay (O7) ngay k tcF ngày kt thUc vic ly 9 ki4n.

Diu 24. Quyt dlnh cüa Bi hi Nhà du tu'
1. Mi do'n v Qu9 sé CO mt quyn biu quyt. Ngân hang Giäm sat, Cong ty Quàn 19 Qu9, tó
chCi'c kim toán, cOng ty Iuât cung cp djch vu cho Qu9 du'c quyn tham gia D?i hi Nhà
du tu' nhu'ng khOng du'p'c biu quyt.
2. Di hôi Nhà du tu' thông qua các quy4t dinh thuOc thm quyèn bang hmnh thü'c biêu quyêt
hoc Iy 9 ki4n bang van bàn, Tru'ô'ng h'p Iy 9 ki4n Nhà du tu' bang van bàn, D?i hi Nhà
du tu' t)y quyn cho Ban Oi din Qu9 th'c hin các thu tuc theo quy djnh cia pháp lut.
3. Quy4t djnh cia Dai hôi Nhà du tu' t?i cuôc hop du'c thông qua khi sO Nhà du tu' dai din
it nht nàm mu'o'i mÔt phn tram 51%) tOng sO do'n vi qu9 cüa các Nhà dâu tu' dci' hop tan
than h.
4. D6i vO'i các ni dung quy dlnh ti Khoàn 2, 3 Diu 22 Diu lé nay, quyét djnh cia D?i hQi
Nhà du tu' du'çYc thông qua khi sO Nhà du tu' d?i din It nht sáu mu'o'i lam phn tram
(65%) tOng sO doi vi qu9 cia các Nhà du tu' dci' hp tan thành
5. Tru'O'ng h?p ly 9 kin du'O'i hInh thü'c bng van bàn, quyét dnh cua D?i hOi Nhà du tu'
du''c thông qua n4u du'o'c sO Nhà du tu' di din cho It nht nam mu'o'i mÔt phn tram
(51%) tOng sO phi4u bi4u quyt cia cac Nhà du tu' bi4u quyét chp thun.
6. COng ty Quàn 19 Qu9 và Ban Di din Qu9 cO trách nhim xem xét dam bào rang mQi quyOt
dnh cüa Oai hôi Nhà du tu' là phü ho'p vOi quy djnh pháp Iut và Diu l Qu9.
7. Trong vong bay (07,) ngày sau khi k4t thüc Di hi Nhà du tu', Cong ty Quàn 19 Qu9, Ban
i din Qu9 cO tràch nhim 1p Biên bàn và Ngh quy4t D?i hiVa gu'i cho Ngan hang Giám
sat, cung cp cho Nhà d'u tu' hoäc cOng b6 thông tin theo quy djnh cua phàp lut trén các
trang thông tin din tci' cüa Cong ty Quàn 19 Qu9.
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Diu 25. Phàn d61 quyt dnh cüa Di hi Nhà dâu tu'
1. Nhà du tu' phàn d61 quy4t djnh dâ du'c thông qua bà'i Dai hi Nhã du tu' v mOt s6 cac
nQi dung quy dnh t?i Khoàn 2, 3 Oiu 22 cô quyn yeu cu Cong ty Quàn ' Qu9 mua l?i
ChU'ng chi Qu9 cüa minh. Yêu cu phài bng van bàn, trong do nêu rO ten, da chT cOa Nhà
du tu', s6 kng dn vj qu9, I do yêu cu mua, Yêu cu phài du'c Nhà du ti gi'i cho
COng ty Quàn I Qu9 trong tho'i h?n mu'O'i lam (15) ngày, k tci' ngày Di hi Nhà du tu'
thông qua quyt dnh v cac vn d nêu trên.
2. Trong thô'i hn b6n mu'o'i lam (45) ngày, kê tir ngày cong bó k4t qua hQp d?i hi Nhà du
tu', Cong ty Quàn l Qu CO trách nhim hoàn tht vic mua l?i Chcrng chi Qu9 cho Nhà du
i hi Nhà du tu' thea quy dnh t?i Khoàn 1, Diu nay di vO'i
tu' phàn d6i quy4t dinh cOa
cac yêu cu cüa Nhâ du tu' du'ac gü'i t& trçi sO' ca Cong ty Quàn l' Qu9, ai l phân ph61.
Trong tru'o'ng ho'p nay mu'c gia mua lat du'o'c xac dinh trên co' so' gia tn tat san rong tat
Ngay giao dich ngay sau ngay hçp t ht Nha dau tu' va Nha dau tu' khong phat thanh toan
PhI mua lai.
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CHU'O'NG V. BAN DII DIN QU?

Diu 26. Ban Di din Qu9
1.

Ban Dal din Qu9 CO tu' ba (O3) dn mu'ô mt (11) thành viên, trong ó Co It nht hai phn
ba s6 thành viên Ban Dai din Qu9 là thành viên dOc lap.

2. Trong Ban D?i din Qu9 phái cO:
11E4

a) 161 thiu môt (01,) thành viên dôc 1p cO trmnh d chuyên môn, cO kinh nghim trong
lTnh vu'c ké toán, kim toàn;

VI

b) 161 thiu môt (01) thành vien dôc lap cO trinh d chuyên môn, kinh nghim lam vic
trong ho?t dQng phân tich du tu' chCt'ng khoán hoc quàn l' tài san;

—

C) T6i th16u môt (01) thành vien cO trmnh d chuyên mOn v pháp lut Va CáC quy dnh
trong lTnh vyc chü'ng khoán.
3. Tru'&ng hp'p Co' cu Ban D?i dien Qu hoäc thành viên khong con dáp (mg cac diu kin
theo quy djnh ti Khoàn I va Khoàn 2 iu nay, hoc thành viên b buc phài tcr nhim
trong thô'i h?n mu'a'i lam (15,) ngay sau khi phát hin su' vic, Ban D?i din Qu9 Va COng ty
Quan l Qu9 cO trách nhim lu'a chçn thành vien dáp Ci'ng quy djnh ti Khoan 2 d1u nay d
tam thô'i thay th4. Thành viên tm tho'i thay th th'c hiên quyn va nghTa vu cta thành vien
Ban Dai din Qu9 cho tO'i khi d?i hi Nhà du tu' chinh thü'c bó nhim thành viên thay the.

Diu 27. Tiêu chun lu'a chon thành viên Ban 9a1 din Qu9
1. U'u tiên nhO'ng ngu'o'i n61 tiéng cO nhiu kinh nghim trong linh vçl'c quàn l kinh t4, tâi chinh
vâ thj tru'O'ng v6n du'c de ci) t?i Si hOi Nhà du tu'.
2. Thành viên dOc 1p khong phài là ngu'o'i CO lien quan cüa COng ty Quàn l Qu9 Va Ngân
hang Giám sat.
3. Chü tich phal cO trmnh dQ quan l' kinh t4, tài chinh, am hieu ho?t dQng kinh doanh ca Qu9
du tu'.
4. KhOng thuc d61 tu''ng b cern khOng cho glO' chU'c thãnh viên Ban ai din Qu9 do quy
dinh cüa luât pháp hoc cüa UBCKNN hoc cac co' quan CO them quyên.

Diu 28. Quyn và nghia vy cüa Ban Di diên Qu9
1. Si din cho quyn l'i cia Nhà du tu'; thu'c hin các hot dng phü hç'p v&i quy dlnh pháp
lut de bâo ye quyn l'i cüa Qu9 vâ Nhà du tu'.
2. Phê duyt danh sách các t6 chü'c cung cep báo giá; nguyen tec và phu'o'ng phap xac djnh
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giá tn tài san rông; phê duyt danh sách, hn mü'c ('nu Ca) cho các ngân hang nhn tiên
gO'i ci)a Qu9, cong cij tin t và cac tâi san ma qu9 th.r'c phép du tu' theo quy dlnh t?i
di4m a, b, e, Khoán 2 Diu 9 iu l nay; chp thun các giao dich tài san cOa Qu9 quy
djnh ti Khoàn 2 Situ 12 Diu I nay. Các quy4t djnh du'ç'c du'a ra trên c so' then tr9ng
nhtd4dàm bàoantoàntaisàncüaQu9.
3. QuyM dmnh tiêu chI dánh giá hiêu qua du tu' cia Qu9 ('nu c4); mü'c Ip'i nhun phân phói;
thai hn và tht tuc phân ph61 Io'i nhun, hoc xü' 1916 phát sinh trong qua trInh kinh doanh;
quy4t djnh cac vn d chu'a cO su' th6ng nht giG'a Cong ty Quàn 19 Qu9 Va Ngân hang
Giám sat trên co' sO' quy dinh cOa pháp lut.
•7LL

i hi Nhà du tu' gn nht dã üy quyn, Ban Di din Qu9 dLI'Q'C quyêt
4. Trong tru'ô'ng ho
dlnh cac vn d quy dinh tai Khoàn 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ti Diu 22 Diêu Iê qu9 nay.
5. CO quyn yeu cu Cong ty Quàn 19 Qu9, Ngán hang Clam sat kp thO'i cung cp dy dCi cac
tài lieu, thông tin v hot dng quàn 19 tài san va hoat dQng giám sat.
6. Các quyn và nhim vu khác theo quy djnh phãp lut hin hành.
7. Trong th&i han mu'a lam (15) ngay, k4 tij' ngày Ban eai din Qu9 quy& dInh cac vn d
quy dinh tai Khoàn 4 Sièu nay, Ban Oai din Qu9, thông qua Cong ty Quàn 19 Qu9, phài
gü'i Qy ban Chü'ng khoán Nhà nu'O'c, Ngân hang Giám sat biên bàn hçp va ngh quy4t ca
Ban Di diên Qu9, dng tha'i cung cp thông tin v n01 dung quyM djnh cho Nhà du tu' t?i
trang tin diên tr cüa Cong ty Quàn 19 Qu9.
'5

8. Khi thii'c hiên quyn va nhiêm vgi cüa mthh, Ban Di din Qu9 tuan thu dung quy djnh cüa
phãp lut, Diu I Qu9 va quy4t dinh cüa Dal hôi Nha du tu'. Trong tru'ô'ng ho'p quyét djnh
do Ban Sai din Qu9 thông qua trái vai quy djnh cüa pháp lut hoc Diu I Qu9 gay thit
hi cho Qu9 thI các thanh vien chp thun thông qua quy4t djnh do phài cüng lien dO'i chlu
trách nhim Ca nhân v quy4t dinh do Va phài dn bü thit hal cho Qu9; thành viên phàn
d6i thông qua quy4t djnh nOi trên &rc min trC' trách nhim.

Diu 29. Chü t!ch Ban Dai din Qu9
1. Dai hi Nhà du tu' bu Chü tjch Ban Dai din Qu9 trong s6 thanh viên Ban di din.
2. Chü tch Ban ai din Qu9 Co các quyn va nhim vv sau dày:
a) Lp chu'o'ng trthh, k hoch hot dng cia Ban ai din Qu9;
b) Chun bi chu'o'ng trInh, nti dung, các tai Iiu phçic vu cuOc h9p; triu tp va chü tQa cuQc
hpp Ban Di din Qu9;
c) Theo dOi qua trInh t6 chU'c thy'c hin các quyt dnh cüa Ban Dai din Qu9;
d) Các quyn vâ nhim vu khác quy dlnh tai Eiu lé Qu9.
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iu 30. Thu tuc diu hành cüa Ban Di diên Qu9
Tru'ô'ng hp Chi tjch Ban Dai dién Qu9 vng mt hoc mt khà nàng thirc hin nhim vu duvc
giao thI thành viên Ban Dai dién Qu9 du'o'c ChO tich Ban Sai din Qu9 üy quyn Se thy'c hin
các quyn va nhim vu cüa Cht tjch Ban ai din Qu9. Tru'&ng hp không CO ngu'&i du'c üy
quyèn, cac thành viên Ban Di then Qu9 con I?i ch9n mQt trong s6 các thành viên dQc 1p t?m
thô'i giu' chü'c Chü tjch Ban ?i din Qu9 theo nguyen tc nht tn. Vic bu li Chü tich Ban Si
diên Qu9 Se du'o'c thyc hin ti S?i hOi Nhà du tu' thu'ng nién gn nht.

Diu 31. DInh chi va bãi min thành viên Ban Dai din Qu9
Thành viên Ban D?i din Qu9 bj dmnh chr hoc bãi min du'oig nhiên trong cãc tni.thng hç'p sau:
1. Bi kh&i tó hoàc truy tó.
2. B tôa tuyên bó là mt tich, ch4t hoc mt nang lu'c hành vi.
3,

Bi cm khong cho giG' chü'c thành viên Ban Dai din Qu9 do quy djnh cüa lut pháp hoc
cüa UBCKNN hoäc cac co' quan cO thm quyn.

4. Xin tCr chU'c, cMt hoäc ht nhim k.
5. Bi cách chO'c thành viên Ban Di din Qu9 khi cO Quy4t dinh cOa D?i hQi Nhà dâu tu'.
6. Khong tham gia cac hoat dQng cia Ban dai din trong sáu (06) tháng lien tyc, trcr tru'ô'ng
hp bt khà kháng.
7. Thu'c hin nh&ng hành vi lam t6n hi den quyn và li ich cüa Nhà deu tu' Va Qu9.
8. Viêc chi dlnh thành viên thay th4 du'p'c thông qua ?i hi Nhà deu tu' thu'ng niên k4 ti4p,
trCj' tru'o'ng hç'p
i hi Nhà deu tu' du'c triu tp bt thu'ô'ng do viec bãi min tu' cách
thành viên Ban
i din Qu9 nêu t?i Siu nay dn den s6 lu''ng thành viên cta Ban Dal
din Qu9 It ho'n so vO'i s6 lu'Q'ng thành viên t6i thiu theo quy dnh pháp 14t hin hành.

Diu 32. Cuc h9p Ban Di din Qu
1. Chü tich Ban Oi din Qu9 cO quyn triu tp hp Ban fi din Qu9. Ban Dai din Qu9
phài hop It nht m6i qu môt ln, trong tru'o'ng hg'p cn thi4t cO th4 hp bt thu'ô'ng.
2.

Cuc hp Ban ai diên Qu du'c tin hành khi cO tü' hai phn ba ('2/3, t6ng s6 thành viên
trO' len d' hop trong dO s6 thành viên dc 1p dv' hp phài chim tU' nm mu'o'i môt phân
tram (51%) trO' len.

3. Quy4t dinh cüa Ban D?i din Qu9 dicc thông qua bng biu quy4t ti càc cuc hp tru'c
tiép, hpp thông qua then tho?i, Internet và các phu'ang tien truyn tin, nghe, nhIn hoc du'O'i
hInh thU'c ly '' ki4n bang van bàn và bang hinh thU'c khác thea quy djnh tal Diu l qu9.
Mi thành viên Ban Di diOn Qu9 có mt phi4u biu quyt. Thành viên không trv'c tip dci'
29 I Trang

hpp Co quyn biu quy4t thông qua bá phiu bng van bàn.
4. Quy4t djnh cüa Ban Sal diên Qu9 diro'c thông qua n4u du'Q'c tcr sau mu'o'i phn tram (60%)
trO' len s6 thành vien dr hçp va tü' nàm mu'o'i m6t phn tram (51%) tr& len S6 thành viên
dc Ip thông qua.
5. Cuoc h9p Ban Sai din Qu9 phài diro'c ghi dy d1i vão biên bàn. Chü tQa Va thu' k phài
lien dO'i chju trách nhiêm v tInh chInh xác va trung thçi'c ca biên bàn hQp Ban S?i din
Qu9.
6. Nghi quy4t, Biên bàn cia cuâc h9p Ban Sai din Qu9 phài divç'c gOl dn Cong ty Quàn I'
Qu9, Ngân hang Giám sat va các ben lien quan ('chi vo'i cac ni dung du'Qc d cp ti Khoán
4, Diu 28),
7. Cong ty Quàn I' Qu9 vâ Ngân hang Clam sat du'Q'c quyn tham dci' các cuc hçp cIa Ban
D?I din Qu, nhu'ng khOng CO quyn tham gia biu quyêt.
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CHU'aNG VI. CONG TY QUAN L? QU?

iu 33. Tiêu chun Iy'a chçn Cong ty Quàn I Qu
Cong ty Quán I Qu &z'c hra chQn ph thOa man các diu kin sau:
1. Dã du'c UBCKNN cp phép hot dng quán I Qu9.
2. Hoàn toàn d'Qc p vO'i Ngân hang Giám sat.
3,

I

CO dy d'ti khá nâng thirc hin cong tác quán I Qu9.

Diu 34. Quyn và nghia vy cia Cong ty Quãn I Qu9
NghTa vu COng ty Qun I Qu9
a) Tuân thu Diu ' Qu9 vá bào v quyn Ipi cüa Nhá du tu';
b) Cong bang, trung th'c va vi Ig'i ich cOa Qu9 Va Nhá du tu';
C) Bào v an toàn va quàn I tách bit tài san cOa tirng Qu9, cOa Cong ty Quán I' Qu9;

d) 061 vO'i nhQ'ng giao dich cia Qu9 do Cong ty Quán I Qu9 thU'c hin trong dO CO SI,i' tham
gia cüa ngu'O'i cO lien quan cüa Cong ty Quan l Qu9, phãi dam bao su' cong bang Va
khOng lam t6n hal dn quyn I'i cua Qu9; thông báo dy dO thong tin lien quan den giao
dlch dO cho Ban 0i din Qu9, UBCKNN và thông báo cong khai cho Nhà du tu';
e) Báo dam vic u quyn trách nhim cho ben thC' ba Va su' thay d61 tó chü'c, quán l cOa
COng ty Quán l Qu9 khOng gay ánh hu'ng bet 19'i den quyn li cOa Qu9;
f Dn bü cac t6n thet cOa Qu9 do Cong ty Quàn l Qu9 khOng th'c hiOn dOng nghTa vi
theo quy dlnh ti Diu nay;
g) Tt câ cac giao djch chCrng khoán cOa thành viên Hi dng thành vien, nhCrng ngu'a'i
quan l' vá nhân viên cOa COng ty Quàn l' Qu9 du phai du''c báo cáo và quan l tp
trung tal COng ty Quán l' Qu9 du'&i sy' giám sat cOa bO phn ki6m soát ni b;
h) Khi Cong ty Quàn l' Qu giao djch mua, ban các tái san cho Qu9 thI ChO tjch Hi dông
thành viên, Giám d6c, Giám d6c du tu', ngu'&i diu hành qu9 khOng du'ç'c nhn bet k'
mt 1p'i Ich nào cho cong ty hoc cho chInh mInh hoc cho mt ngu'ô'i thCi' ba, ngoai
khoàn phi quy dlnh trong 0iu le Qu9;
i) Thçrc hien vic xác dlnh giá trl tài san rông cOa Qu9 theo quy dlnh cOa pháp lut;
j)

Trong trLthng hçp Ngàn hang Gim st phát hin vâ thông báo cho Cong ty Quan l
Qu9 bitt giao dch khong phU hp vO'i quy dnh cOa pháp lut, 0iu i Qu9 hoc vu'p't
qua them quyn cOa Cong ty Quán l Qu9, Cong ty Quàn ! Qu9 phái huç' bO giao dch
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dO hoàc thi'c hiên mua hoàc bàn tâi sn ciia Qu nhm phyc h6i tà sn Qu9 nhu' tru'O'c
khi có giao dch. MQI chi phi phát sinh lien quan d4n các giao dch nay do Cong ty Qun
l Qu9 chu;
k) Thay mat Qu9 du tu' thu'c hiên cac quyn va nghTa vu lien quan d4n cac tài san trong
danh myc du tu' cOa Qu9.
I) Cung cp cho cac Nhà du tu' cac báo cáo CO lien quan hang tháng, qu', nàm theo quy
dnh cia pháp !ut.
m) Thyc hin d61 chi4u thu'ng xuyên tài san ct)a Qu9 vO'i Ngân hang giám sat
n) Các nghia vu khác theo Diu l Qu9 và quy d!nh pháp lut hin hành,
2. Quyn ca Cong ty Quán l' Qu9
a) Ou'o tham d' cac cuQc hpp cOa Ban D?i din Qu9 (nhu'ng khOng du'csc quy4n biu
quyt).
b)

u'qc hu'&ng cac khoan phi và thu'&ng quy dnh trong Siu l Qu9 phO hp v&i quy dnh
i hi Nhà du tu'.
cia pháp lut hoc theo các quy djnh khác cOa

c) Su'c ho?t dOng tu' vn tài chInh va tu' vn du tu' chU'ng khoán; Cong ty Quán l' Qu9
chr du'p'c tu' vn tài chinh cho cac doanh nghip du tu' vào hoc ti4p nhn ngun v6n
du tu' ttr cac Qu9 do Cong ty Quán l Qu9 quan li'; khOng du'c tham gia cac hoat dng
tu' vn niêm yt hoàc tu' vn phát hành chU'ng khoán.
d) Su'cyc thi,rc hin các hot dong kinh doanh, djch vu phO h9'p vO'i quy thnh ci1a pháp luât.
e) Các quyn khác theo Diu le Qu9 va quy djnh pháp Iut hin hành.

Diu 35. ChAm dü't quyn va nghia vy di vó'i Qu cUa Cong ty Quãn I Qu
1

COng ty Quan l' Qu9 chm dCvt quyn và nghia vy ci)a minh d61 vO'i Qu9 trong các tru'ô'ng
hç'p sau:
a) Theo d nghi Ban Di din Qu9 sau khi dä du'ç'c Di hi Nhà du tu' chp thun;
b) Bj thu hi Giy phép thành 1p vâ hoot dng;
c) HQ'p nht, sap nhp va'i mOt cong ty quàn l' qu9 khác;
d) Qu9 ht thO gian hot dng.

2.

Tru'O'c thô'i di4m thi ki4n chm dCrt quyn va nghia vy dói vO'i Qu9 t61 thiu sáu (06) thang,
COng ty Quán l' Qu9 phái t6 chCi'c h9p Si hi Nhà du tu' ly ' k14n v vic chm dCi't
quyn, nghTa vu d61 vO'i Qu9.
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Diu 36. Hn ch hot dng cüa Cong ty Quàn l' Qu9
1. COng ty Quàn l Qu9 khOng dic là ngi cO lien quan cüa Ngân hang Giàm sat.
2. Cong ty Quàn I Qu9, ngithi CO lien quan ca Cong ty Quàn l Qu9 &c tham gia gOp v6n
thành lap, giao djch chU'ng chT qu9 m& ma Cong ty Quen l Qu9 dang quàn l v&i các mü'c
giá giao dch ap dyng nhu' d6i v&i cac nhà du tu' khác.
3. COng ty Quàn l Qu9 khOng du'c sci' dyng tài san cia Qu9 d du tu' vào t6 chci'c là ngu'&i
Co lien quan cüa Cong ty Quàn l Qu9, t6 ch'c ma thành viên Hi dng thành viên, thành
viên Ban Di din Qu9, nhân viên cong ty là c6 dông hoc thành viên so' hO'u trên mu'ô'i
phn tram (10%) v6n diu l.
4. Cong ty Quàn l' Qu9 khOng du'o'c phép dUng v6n cUa Qu9 d mua tài san cUa mt qu9 khác
ma mlnh quân l nhm lam tang hay giàm giá trj cUa Qu9.
5. Cong ty Quàn l Qu9 khOng du'c du tu' v6n cUa Qu9 vào bt k' tài san hoc lo?i chü'ng
khoán nào ma trong dO Cong ty Quàn l Qu9, nhân viên Va ngirO'i cO lien quan ca Cong ty
Quàn l' Qu9 cO quyn li, trU' tru'O'ng hp cO su' cho phép tru'ó'c cOa Ban ai din Qu9.
6. COng ty Quàn l' Qu9 khOng du'o'c nhn cho chEnh minh bt k' thu nhp hay lol Ich nào thu
du'cyc tU' viêc s dyng cac dich vu giao djch tài san Qu9 do mottó chU'c thi' ba cung cp Va
phái hach toán các khoàn nay vào thu nhp cUa Qu9.
7. Cong ty Quàn l Qu9 khOng du'c thy'c hin các giao dlch lam tang chi phi và rUl ro khong
hpp l cho Qu9.
8. Các h?n ch4 khác theo Diu l Qu9 và quy dlnh pháp 14t.
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CHU'aNG VII. NGAN HANG GIAM SAT

Diu 37. lieu chun Iiva ch9n Ngân hang Giám sat
Ngân hang Clam sat do Cong ty Quàn 19 Qu9 ki'a chQn phài dáp t'ng các du kin quy djnh ti
khon 1, Dièu 98 L4t Chi'ng khoán và khOng phái là ngu'a'i Co lien quan t&i Cong ty Quàn 19
Qu9.

9iu 38. Quyn và nghia vy cüa Ngân hang Giám sat
1. NghTa v cüa Ngan hang Giám sat
a) Chiu trách nhiêm d61 vO'i nhG'ng tOn tht gay ra cho Qu9 do nhG'ng sal sOt cüa ngan
hang;
b) Dam bào thy'c hin giám sat hot dng cüa Cong ty Quãn 19 Qu9 trong vic quán 19 tài
san Qu9 theo quy dlnh ti Luât chü'ng khoán, các quy dlnh CO lien quan Va Diêu lé Qu9;
p

0

IF

c) Cung cp cac dich vu giám sat, lu'u k9 tài san ct)a Qu9 theo dung quy dlnh cüa pháp
lut lien quan, HQ'p dOng giam sat và Oiu I Qu9;
d) Tách bach tài san cüa Qu9 vO'i tài san cüa Cong ty Quàn 19 Qu9, tài san cta các qu9
khác, tài san cia nhng khách hang khác cüa Ngan hang Giám sat Va tài san cüa chInh
Ngan hang Giám sat;
e) Dam bào và hoàn toán chiu trách nhiêm d6i vO'i tài san ccia Qu9 khi üy thác cho tO chU'c
lu'u k9 phu;
f) Giám sat vic xàc dlnh giá trj tài san rOng cüa Qu9 theo thn sut phü hp vO'i các quy
djnh pháp lut va Diu l Qu9, dam bào giá trj tài san rOng trên mt dn vi qu9 là tinh
dung, chinh xac và phci hp quy dinh cüa phap lut, quy dlnh t?i diêu l qu9
g) Xü' 19 cac giao dch v chCi'ng khoan phü hp'p vO'i chi thj hp pháp cüa Cong ty Quàn 19
Qu9, Ngân hang Giám sat cO th4 tü' ch6i nhG'ng chi th dO n4u Ngân hang Giàm sat co
c sO' d4 tin rng nhQ'ng chi thj nay là khOng hQ'p pháp hoc khong phü hp vol Diu l
qu9. Vic tü' ch6i phâi dUVC gü'i bang van bàn d4n Cong ty Quàn 19 Qu9 và nêu rO 19 do,
bàn sao gCvi UBCKNN;
h) Th'c hin d6l chi4u thu'O'ng xuyen tài san cia Qu9 vOl Cong ty Quàn 19 Qu9;
I)

Thanh toan nhu'ng khoàn chi phi hp 19, hQ'p l cia Qu9 thea chi thj hç'p phap cüa COng
ty Quàn 19 Qu9, dam bào nhG'ng khoàn chi phi dO phü hQ'p vO'i các quy dnh pháp lut
va các diu khoàn cüa Diêu lé Qu9;

j) Thanh toán tin cho Nha du tu' cüa Quç' khi Cong ty Quàn 19 Qu9 th'c hin vic mua
l?i Chu'ng chi Qu9 cua Nhà du tu', hoc khi qu9 phan phOi thu nhp hoc khi Qu9 thanh
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l, gii th thanh toán cho Nhà du tu' va các tru'ng hp khác thea quy dnh cOa pháp
lut, Siu l Qu theo dCing chi thi hp pháp ca Cong ty Qun l Qu9,dm bo rang
nhQ'ng khon thanh toán du'yc thu'c hin phU hQ'p vO'i các diu khon cOa Diu l;
k) Các nghia vu khäc theo iu le Qu9 Va quy djnh pháp luât.
2, Quyn cüa Ngän hang Giám sat
a) Du'o'c rà soát quy trmnh ni b v nguyen tc, phu'o'ng pháp xac dnh giá tr tài san rông
cCia Qu; baa dam giá trl tài san rông trên mOt do'n vi Qu9 là tInh dung, chInh xác va phü
hp'p quy djnh cüa phàp lut, quy dlnh ti Eiu l Qu9.
b)

u'c kim tra hoat dng du tu' va cac giao dich tài san cua Qu9, kim tra các giao djch
tài san giO'a Qu9 vO'i COng ty Quan l' Qu9 và ngu'ô'i cO lien quan.

c) Du'o'c rã soát, thm dnh nãng lu'c h thóng may tmnh, phn mm máytmnh, yeu cu Cong
ty Quan i' Qu9 kip tho'i cung cp cac quy trmnh quán l tài san, ki4m scat ni b, quán
tr rüi ro, s6 tay djnh giá, quy trInh nhn và thi,i'c hin lnh côa Nhà du tu' và các thông
tin cn thi4t lien quan d4n ha?t dng quan l' tài san cüa Qu9.
d)

C

u'c sü' dung các dch vu cung cp bó'i Cong ty kim toán Va CC t6 chU'c khác d tht,rc
hiOn cong ViC du'p'c quy dnh trong H9'p dóng dã k' Va ty' chju toàn b chi phi.

e) Các quyn khác thea Situ l Qu9 va quy dlnh pháp lust.

ft

I,.
A

Diêu 39. Hot dng giám sat ccia Ngân hang Giám sat
1.

Pham vi giám sat chT han ch trong cac ho?t dng cüa Cong ty Quan l Qu9 cO lien quan
tO'i Qu9 ma Ngän hang thu'c hin chu'c nang giám sat, Trong ho?t dng giam sat, Ngân
hang Giám sat phãi:
a) Ph6i hp vO'i Cong ty Quàn I' Qu9 dnh k' ía soát quy trinh ni b v nguyen tàc,
phu'o'ng pháp xac dnh giá trj tài san rang cüa Qu; km tra, giám sat vic t6 chu'c thçi'c
hin cOng tác XáC dlnh gia tài san rOng cüa Qu9, gia trl tài san rông trên mQt do'n vi qu9
là tInh dUng, chInh xàc và phü hQ'p quy dnh cOa pháp luât, quy dnh tai Siu l Qu9;
b) Kim tra, giäm sat heat dông du tu' và cãc giao djch tài san cUa qu9, bao góm ca các
tài san khOng phái là chU'ng khoän dã däng k tp trung ti Trung tam Lu'u k9 ChU'ng
khoán Vit Nam; kim tra, giám sat các giaa dch tâi san giO'a Qu9 vâi Cong ty Quan l
Qu9 va ngu'ô'i CO lien quan. Trong tru'O'ng hp'p phát hin vi phm cac quy djnh cOa pháp
luât, Ngàn hang Giám sat phai baa cáo ngay cho UBCKNN và thông baa cho Cong ty
Quàn l Qu9 trang vOng hai mu'o tu' (24) giô k4 tü' khi phát hin sçi' vic dóng thO'i yêu
cu thçrc hin sU'a li hoàc thçi'c hin các ho?t dng khc phuc hu qua cUa cac hành vi
vi phm nay trang th&i h?n quy djnh;
c) Giám sat vic tó chU'c th'c hiên và tham dnh két qua hp nht, sap nhp, gial the, thanh
l' tài san qu9;
35 I Trang

d) Giám sat, baa dam tInh hp pháp va chi thanh toán tü' tài sn ct)a qu9 các khoàn chi
phü hpp vO'i quy djnh ca pháp Iut vâ Diu I Qu9;
e) Kim tra, giam sat cãc ho?t dOng khác cOa Cong ty Quan 19 Qu9 trong vic quan 19 tài
san c)a qu9 theo dung quy dinh tai iu 98 Lust Chü'ng khoán Va Diêu I Qu9;
f

Cong Ty Quàn 19 Qu9 CO th tüy tü'ng thai dim gu'i tin cüa Qu9 t?i bt k9 ngan hang
hoâc t6 chü'c nào khác trong danh sách t6 chü'c tin dyng diic Ban d?i din Qu9 phé
duyêt, va ngân hang giám sat se, khi nhn du'Q'c và thea ch thj phü hp cüa Cong Ty
Quan 19 Qu9, dat khoan tin du'o'c lu'u giG' b&i hoc theo lnh cua Cong Ty Quan 19 Qu9
tO'i ngân hang hoc t6 chu'c dO. Ngay ca vai nhG'ng diu kin bao gm ô' day ngân hang
giám sat së khOng chju trách nhim lu'u giG' an toàn s6 tin dc dt ti ngan hang hac
cac t6 chU'c khác do va së khOng cO nghia vy d61 vO'i bt k9 si tht thoat xay ra do giai
th& phá san hoc mt khà nang thanh toán cGa ngan hang hoc t6 chCt'c dO.
D6i v&i cac chü'ng khoán ma Qu9 mua hoc thuQc v Qu9 nhu'ng chu'a dic Iu'u k9 t?i
Ngan hang Clam sat, Ngân hang Giám sat cO quyn, hang tháng xac minh vic dàng k9
các chcrng khoán nay dirO'i ten cia Qu9. N4u CO Tin mt thuc v Qu Va Khách Hang
dã Iu'u k9 t?i các ngân hang và các tO chci'c khác, hang thang Ngân hang Giám sat cO
quyèn xác minh khoân Tin mt dO dc gG'i ti tài khoan cGa Qu9 vài ngan hang vá
các tO chCrc dO. D Ngân hang Giám sat CO th thy'c hin quyn cüa mInh, Khách Hang
d6ng 9, trên co' sO' hang tháng, yeu cu tO chü'c phát hành, các ngan hang và tO chG'c
khãc gG'i xác nhân tru'c ti4p tO'i Ngân hang, lien quan t&i dang k9 cGa các cht'ng khoán
nay du'O'i ten Qu9 hoãc lien quan tO'i ViC gü'i Tin mt trong tài khoan cGa Qu9, Ngân
hang Giám sat cO quyn tin tu'O'ng vao xác nhn cüa cac tO ch&c phát hành, ngan hang
va cac tO chG'c khác va khOng phai chju trãch nhim v bt cU' hanh dng IG'a d61 hoc
các thi4u sOt hoc vi pham cGa các tO chUc phát hanh, ngân hang và các tO chü'c khác
do.

g) Ngan hang Giám sat có trách nhim k14m tra vic djnh gia tài san hoc nghTa vy ng' cGa
Qu9 do Cong ty Quan 9 Qu9 tin hanh. Hn nG'a, nu nhCvng tru'O'ng hp'p nêu dr&i day
d61 vO'i vic djnh gia hoc baa giá dc ty quyn hQ'p I thea các van ban cu thanh
thea !ut ci)a Qu9 (bao g6m Bàn Cáo Bach Qu Diu Lê Qu2 va bt kj' sCra dOi nao,
ngh/ quyt du'o'c thông qua h'p ! cUa Ban Di Din hoc D?i hi Nhà Du tu cUa Qu7),
ngay ca khi cO nhG'ng chp thun hQ'p l nay, Ngan hang Giam sat se khOng chlu trách
nhièm khi kim tra viec djnh giá cüa bt k9 tai san hoc nghia vu n' nào cOa Qu9 do
Cong ty Quan 9 Qu9 tin hành trang nh&ng tru'ô'ng hg'p nay.
Ngân hang Giam sat khong th kim tra vic dlnh gia mOt cách dOc Ip, hoc xác
nhn gia tr c)a, bt k9 tài san hoc nghia vy n nâo ci)a Qu? sCr dyng It nht hal
ngun cung cp gia dc Ip; hoc
Ngán hang Giám sat dlv9'c chthj bài Qu9 (hoc Ban Dai din hoc Di hi Nhà Du
Tu'cOa Qu7) hoc Cong Ty Quàn 19 Qu9 sG' dyng dich vy cung cp giá ty' dng, nhà
môi giO'i, nhà tao Ip thj tru'o'ng, nhà trung gian hoc các ben thü' ba khác rieng bit
d xac dlnh giä trl cGa bt k9 tài san hoc nghia vu n' nao cGa Qu9; hac
iii.

Ngan hang Giam sat chi hoán toàn dy'a trên bt k9 djnh giá hac thông tin lien quan
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dn dlnh giä cüa CáC tài san hoc nghia vv np' cüa cac Qu9 ma du'c cung
tO'i
Ngân hang Giám sat b&i: (I) Ban D?i din ca Qu9 hoàc Cong Ty Quàn 19 Qu9;
vàlhoàc (ii) bt k9 t6 chU'c dlnh giá, dai 19 djnh gia thU' ba, t6 chü'c trung gian hac
cac ben thü' ba khác ma thea ti'ng tru'ô'ng hQ'p do Ban ?i din ccia Qu9 hoàc Cong
Ty Quàn 19 Qu9 chi djnh hoc üy quyn d cung cp djnh giá hoc thông tin lien
quan d4n dlnh gia CaC tâi san va nghia vy n cta Qu9 tO'i Ngan hang Giám sat.
((I), (ii) Va (iii) QI chung là "NhU'ng d/nh giá bj Anh hu'&ng'9
h) Ngan hang Giám sat Se khOng chju trách nhim d61 vO'i bt k thit hai nào gay ra bó'i
bt k9 ngu'a'i nào do hu qua ca bt k9 su' khong chInh xac, sai sOt hoc tn hoän nào
trong NhO'ng Sjnh giá bj anh hu'&ng hoàc bt k9 sal sOt h qua nào trong Giá tr Tài san
lông ci)a Qu9.
i) Qu9 và Cong Ty Quàn 19 Qu9 d6ng 9 se bi hoàn cho Ngan hang Giám sat 6i vol mi
khoàn nç', khiu nai, chi phi, t6n tht hoc cac thit hai khác (ngoi tn)' xut phát tc, sti'
gian In, so' sut hay bO qua có chO djnh d61 v&i trách nhim cUa Ngân hang Giám sat,)
ma Ngân hang Giám sat cO th ganh chu t?i bt k9 thaI dim nào do kM qua try'c tiép
hoäc gián ti4p cOa bM k9 sir không chInh xác, sal sOt hoc trI hoãn trong NhG'ng Dlnh
gia bi anh htthng.
2.

Ngân hang Giám sat cO trãch nhim 1p và lu'u tru' trong thaI gian mirO'i (10) nãm các h
so', chcrng tU' du'O'i dng van ban và tp du' lieu dln ti)' nhm xac nhn vic tuân thu trong
hoat dOng cüa Ngän hang Clam sat d6i vOl Cong ty Quàn 19 Qu9 thea các quy dlnh cOa
pháp Iut. Các tài lieu nay phai &J'g'c cung cp thea yêu cu bang van ban ct)a Uy ban
ChCrng khoán Nhà nu'O'c.

3,

Ngan hang Clam sat CO trach nhim cung cp kjp thO'i, dy dü và chInh xác nhu'ng thông
tin cn thi4t cho Cong ty Quan 19 Qu9, t6 chüc kim toán du'c chp thun
cac t6 chü'c
nay thi,rc hin dy d'i quyn, nghia vy d6i vOl qu9 thea quy dinh cua pháp Iut, Di4u I qu9.

II

II
A

4. Ngân hang Giám sat cO quyn ki4m tra Cong ty Quan 19 Qu9, rà soát, thâm djnh nàng Iy'c
h thÔng may tinh, phn mm may tInh, yêu cu Cong ty Quan 19 Qu9 klp thô'i cung cp
cac quy trmnh quan 19 tai san, ki4m soat nQi b, quàn trj rüi ro, s6 tay nh giá, quy trinh nhn
vâ thu'c hin Inh cia Nha du tu' va cac thông tin cn thi4t lien quan d4n host dng quàn
19 tai san cüa Qu9, d Ngân hang Giam sat Co th4 thy'c hin dy di) quyn và nghTa vy dOi
vOl Qu9 thea quy dlnh ci)a pháp Iut.
5. Ngân hang Giam sat du'p'c si)' dyng cac dlch vy cung cp b&i Cong ty kim toan va các to
chü'c khac d4 thy'c hin quy dlnh t?i khaan 4 Sièu nay va ty' chju chi phi phat sinh. Ngan
hang Ciám sat, cac t6 chi)'c, ca nhân thy'c hin viec kim tra, giám sat ho?t dQng ca Cong
ty Quan 19 Qu9 thea yeu cu cüa Ngân hang Giam sat, cô trach nhim baa mt thea quy
dnh cüa phap Iut d6i vOl mi thông tin cüa Cong ty Quan 19 Qu, Qu9 Va Nha du tu'. Biên
ban kim tra CO XáC nhn bO'i các ben lien quan v cac tai Iiu dInh kèm phai du''c cung
cp cho Ban Dai din Qu9, Uy ban ChU'ng khoan Nha nu'O'c trang tru'ô'ng hQ'p cO yeu cu
bang van bàn.
6. Tru'ô'ng hp Cong ty Quan 19 Qu9 phài bi thu'ô'ng thit h?i cho Nhà du tu', Ngân hang
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c) -

Giám sat phài phói hp vó COng ty Qun ' Qu9 thy'c hin thi tyc thanh toán mOt cách kjp
tha va dy dCi cho Nhà du tu' theo chT th hp'p pháp ct)a Cong ty Qun I' Qu9. Ngân hang
Giám sat cO trách nhim lien dO'i và phi dn bü tht h?i cho Nhà du tu' Va Qu9 trong
tru'&ng hp cac thit hi phát sinh do Ngan hang Giám sat khOng thy'c hin dy dü và kjp
thevi trách nhim giám sat ho?t dng du tu' cüa qu9, xác djnh giá trj tài san rông c)a qu9
va cac ho?t dông giám sat khác d6i vO'i qu9 theo các quy djnh ca pháp Iut. Mü'c d bi
thu'&ng thiêt h?i thu'c hiên theo thOa thun dan su' giu'a Cong ty Quan I Qu9 va Ngân hang
Giám sat.

iu 40. Chm dü't quyn và nghia vy di vol Qu9 cüa Ngân hang Giám sat
1. Ngân hang Giám sat chm dü't toàn bQ quy4n va nghia vu cüa mmnh d6i vo'i Qu9 trong các
tru'ô'ng hp sau:
a) Ngân hang Giám sat u'ç'c ty' nguyen chm dü't quyn, nghia vy cüa minh d61 v&i Qu9
vã phü h9'p vO'i quy djnh cüa Oiu qu9 du'c D?i hQi dng thành viên chp thun;
b) Ngân hang Clam sat chm dü't ho?t dng, giai th, tuyên bó phá san;
c) Theo d nghj cQa Cong ty Quan I Qu9 hoc Ban Di din Qu9 &r'c Di hi dng thành
viên chp thun.

F

2. Trong tru'ô'ng hp'p quy dnh t?i Khoán 1 nOi trén, quyn Va nghia vu d61 vO'i Qu9 ca Ngan
hang Clam sat dirç'c chuyén giao cho mt ngan hang giám sat khác phai theo quy dlnh cüa
pháp Iut.
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CHU'aNG VIII. CAC TO CHU'C CUNG CAP D!CH VIJ LIEN QUAN

Diu 41. Các hoat dng du'oc Uy quyn
Cong ty Qun i Qu du'o'c iy quyn cho t6 chü'c cung cp djch vy Co lien quan nhu' Ngân hang
lu'u k', Trung tam Lu'u k' ChU'ng khoán d cung cp cac dch vu ben ngoái gm toàn b hoc
mOts6hotdng üyquy4ndlkemnhu'sau:
1.

Dich vi D l' chuyn nhng
a)

và qun l só chInh; m&, theo dOi va quân I h thng cac tài khoán ca Nhà du
tu', tài khon k' danh; xac nhn quyn sO' hG'u Chü'ng chiQu9;
Lap

b) Ghi nhn cac lnh mua, lnh ban cüa Nhà du t.r; chuyn quyn sO' hCi'u Chü'ng chi
Qu9; cp nhât s6 chInh;
C) H tra Nhâ du tu thu'c hiên cac quyn lien quan tO'i vic sO' hCu Cht'ng chi Qu9 cia

Nhà dâu tu';
d) Duy tn kênh lien l?C vâi Nhà du tu', d?i l' phân ph61, co quan quàn l' nhà nu'O'c va cac
t6 cht'c CO thm quyn khác;
e) Cung cp cho Nhà du tu' sao kê tài khon giao djch, xác nhn giao dlch và cac tài lieu
khác;
f

Thu'c hiên cac hoat dông khác thea quy dlnh cüa pháp lut, Diu l qu9 Va hp dng dâ
k' k4t vO'i Cong ty Qun l Qu9.

2. Dlch vy qun trj qu du tu'
a) Ghi nhn ké toán cac giao dich cüa Qu9: ghi nhn bi4n dng phàn ánh dong tin ra, vao
Qu9;
b)

baa cáo tài chInh Qu9; phói hç'p, h trp' tó chü'c kim toán cta Qu9 trong vic tht,rc
hiên km toán cho Qu9;
Lap

c) Xác dlnh giá tn tài sn lông cüa Qu9, giá fri tái san rOng trên mQt don v ChCrng chi Qu9
theo quy dlnh cüa pháp lut Va ti Diu I Qu9;
d) Thy'c hiên cac ho?t dQng khác thea quy djnh cüa pháp lut, Diu l Qu
dã k vO'i Cong ty Quan l Qu9.

HQ'p dOng

Va

3. Các dich vy khác trén co' sO' hot dOng Qu vâ quy djnh pháp luät.

Diu 42. Tiêu chI Iy'a ch9n M chCvc cung cp djch vy lien quan
Th chU'c du'o'c ly'a ch9n cung cp dich vy cho Qu phai dáp ü'ng các tiêu chun sau:
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1. Phi là tó chü'c du'o'c thành lap thea quy djnh cüa pháp lut Vit Nam.
2. Du'Q'c phép cung cp các dlch vu lien quan, phü hp'p vo'i quy dlnh cüa pháp lut Vit Nam.
3. Co dy dü nang Iu'c, h th6ng, quy trmnh nghip vii, nhân sçi', kinh nghim, tInh chuyên
nghiêp theo yêu cu cia COng ty quàn 19 Qu9 cOng nhu' quy djnh ca pháp lut Vit Nam
vcácdchvcung cp.
4,

Phái cO bO phán chuyên trách cung cp djch vu nhn i1y quyn. Trong tnu'ng h9'p mt tO
chü'c nhn nhiu dlch vu iy quyn, các bO phn chuyên trách phài tàch bit vO'i các b
phn con lai cüa ben nhn üy quyn v t chü'c nhân sçi', he th6ng quy frnnh nghip vu, h
th6ng baa cáo và phê duyt baa cáo phO hQ'p vO'i quy dinh ca pháp lut Va yèU câu cüa
Cong ty Quàn 19 Qu9 d6i vO'i mi djch vu có lien quan cy th.

9iu 43. Trách nhim cüa tó ch(rc cung cp djchvii lien quan
1. Ben nhán üy quyn phei cô d co' sc5 vat chat, quy trInh nghip vy, nhân su' vài kinh nghim
và yêu cu chuyên mOn d thç,'c hiOn djch vu du'Q'c iy quyên.
2. Pham vi hoat dông, chü'c nàng, nhim vu cüa ben nhn ty quyen &i'ç'c quy djnh cy th
trong hp dng djch vy du'p'c k9 k4t vài Cong ty Quán 19 Qu9.
3. Ben nhn üy quyn phâi thu'c hin cac hot dng nhan üy quyn mQt cách hiu qua, cn
tr9ng, có trách nhim baa mat mi thông tin Uên quan tâi Nhà du tu' va dól tác cüa Cong
ty Quan 19 Qu9;
4. Ben nhn üy quyn có trách nhim cung cp cho Cong ty Quán 19 Qu9 cac baa cáo km
taán dôc lap d6i vâi các nôi dung có lien quan tài ho?t dng üy quyn, phyc vy cho ho?t
dQng kim tra, giám sat cia Cong ty Quan 9 Qu9.

Diu 44. Trách nhim cüa Cong ty Quàn I' Qu9 86i vO'i hot dng dä üy quyn
1. Vic üy quyn khOng lam giam trách nhim hoac thay d6i trách nhim cüa COng ty Quàn 9
Qu9 d6i v&i Qu9
2. Tru'O'c khi k9 két h9'p dng sti' dung djch vy ciia ben nhan ty quyn, COng ty Quán 19 Qu9
phâi thm djnh nàng Içi'c, co' s& vat cht, h? thng k9 thuat cOng ngh thong tin cia ben nhan
iy quyn baa dm ben nhan üy quyn cO quy trmnh nghip vy, di nàng ly'c v nhân sy' và
he thóng d thu'c hiên các hoat dông du'Q'c üy quyn, baa gm he thóng kiêm soát ni bQ,
trang thi4t bi co' so' vat cht, giái pháp k9 thuat, h thóng dci' phong them hQa, h thóng dy'
phông nOng, nhân su' cô kinh nghim Va trinh d' chuyên mOn...;
3. Djnh k9 kim tra, giám sat thtthng xuyên baa dam hoat dng dã u9 quyn du'Q'c thy'c hin
than tr9ng, an toàn, phO hqp vO'i quy dlnh cüa phap luat, quy dlnh tal Oiu ie nay, baa dam
cht lu'Q'ng dch vy cung cp cüa ben nhan y quyn, phü hp'p vO tiêu chi vá yeu câu cüa
Qu9.
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4. Cong ty Qun I Qu9 du'c sü' dung tu' vn dOG Ip, d!ch vu cung cp bO'i các t6 chci'c chuyên
nghip, hot dng hp pháp khác d4 thçi'c hin trách nhim quy djnh nay;
5. Duy trl nhân sir có kinh nghim, chuyên môn, nghiOp vu cn thi4t d4 có d kh nàng giám
sat, nhân diên va quãn ! hiêu qu các rüi ro phát sinh tcr hoat dng dã üy quyên;
6. Xây drng cac quy trinh, he thÔng bo dm ti mpi thOl dim Cong ty Quàn I' Qu9, t6 chU'c
kiÔm toán doc lap, Go' quan quàn I nhà nu'O'c Co thm quyn Co th tip cn các thông tin
cn thit d kim tra, giám sat các hot dng t.)y quyn, dánh gia Va quân I GaG rii ro phát
sinh tü' hot dng y quyên;
7. Cong ty Qun l Qu9 phai chju hoàn toàn trách nhim phát sinh tCi' vic üy quyn. Cong ty
Quàn l' Qu9 phai bào dm tinh lien tuc d61 vO'i cac hoat dng dã iy quyn, khOng gián do?n
va gay ành hu'&ng tài hoat dông du tu' cüa Nhà du tu';
8. Cung cp dy dO, kjp tha'i, chinh xac các thông tin lien quan cho ben nhn i:iy quy4n cO th
thu'c thi dy dO, klp thô'i moi quyn, nghia vu, trách nhim trong hot dng Oy quyn;
9. Lu'u tru' dy dO, kp thôi, chinh xác cac chithl, yeu cu, van ban gr1 cho ben nhn Oy quyn
d thçi'c hiên cac hoat dOng Oy quyn.
10. 161 thiu môt (01) näm môt ln, Cong ty Quan I Qu9 phal Ip báo cáo dánh gia hiu qua
hoat dong Oy quyèn vài cac nOi dung sau:

C

a) Chi phi phai tra cho ben nhn Oy quyn so vài ku nhuân, thu nhp, tóng chi phi hot
dong cOa Qu9;
b) Các ánh hu'&ng (n4u cO) cOa hot dQng Oy quyèn tO'i Ig'i nhun, mó'c dO rOi ro cOa Qu9;
C) T6ng chi phi các hot dng Oy quyn phãi trà cho ben nhn Oy quyn 'tru'O'ng hQ'p ben

nhn Qy quy4n cung cp nhiu djch v cho Cong ty Quán I. Qu,7,);
d) Dánh giá kha náng duy tn h thÔng kim soát nOi bO, quán tr rOi ro, tinh bao met, ha
thng co' th vat cht k9 thut, h thÔng dir phong nang, h thÔng dci' phong tham h9a...
cOa ben nhn Oy quyn, bao dam hot dng Oy quy4n du'g'c thcrc hin thông suÔt, không
gay anh hu'O'ng tO'i hot dOng du tu' cOa Nhà du tLr.

iu 45. Chm dü't hot dng Uy quyn
Vic chm dü't hoat dOng Oy quyn vO'i 16 chO'c cung cp djch vu có lien quan dçi'a trên thay
d61 trong quy djnh pháp lut, H9'p d6ng dã k' kt va tci' nguyen chm dCrt giG'a các ben.
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CH(YONG IX. DAI L? PHAN PHOI, DIJ L? K'? DANH

Diu 46. Tiêu chun Iu'a chon, dánh giá Dai l' phân phi, Dai I k danh
1. Là Cong ty Qun I Qu, Cong ty Chü'ng khoán CO nghp vy moi giO'i Ch(rng khoán, ngàn
hang Iu'u k', doanh nghip bo hi4m, ngân hang thu'ng mi Va tã ChI'C kinh t4 kháC.
Tru'ô'ng h9'p doanh nghip bão him, ngän hang thu'o'ng mai, t6 chU'C kinh té kháC thi phi
lam th tuC dàng k' ho?t dông phân ph6i Chü'ng Chr Qu9 vO'i UBCKNN.
2. T thô'i dim dãng k' ho?t dng, CO It nht mt da di4m kinh doanh dc Iy'a Ch9n là dja
dl4m phân ph61 Cht'ng Ch Qu9 dáp ü'ng yêu Câu CLa phãp lut.
3. CO quy trinh nghip vu phân phói Chu'ng Chi Qu9, baa gm c quy trmnh, thu tyC nhn bit,
cp nht thông tin, bin phàp XaC minh thông tin v Nhà du tu' va ngu'o'i cuvc hu'O'ng Ig'i,
quy tc dao dCFC ngh nghip àp dyng d6i vO'i nhân vien phân phói Cht'ng Chi Qu9, quy
dlnh ni b.
4. CáC yeu cu kháC thea quy dnh pháp Iut.
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CHU'O'NG X. KIEM TOAN, KE lOAN VA CHE DO BAO CÁO

Diu 47. Tiêu chun ki'a ch9n và thay d6i Cong ty Kim toán
i.

Hang näm, Cong ty Quán 19 Qu9 sé d xut it nht hai (O2 cong ty k14m toán d4 trInh D
hôi Nhà du tu' (hoãc Ban Dai diên Qu2 theo Qy quyn cUa D?i hi Nhà du tu') quy4t dlnh
cong ty kim toán d'c l'a chçn tin hành ki4m toán cho Qu9.

2.

Các cOng ty kim toán du'Q'c ly'a chQn phái thOa man các diu kin sau:
a) Du''c thành 1p và ho?t dng tai Vt Nam, du'qc phép cung cp djch vy kim toán.
b) CO dy dO khà nang cung cp djch vy kim toán.
C)

Dc Uy ban chO'ng khoán Nhà nu'O'c cho phép kim toán Qu9 du tu

3. Cong ty kim toán du'Q'c la ch9n sé t14n hành k14m toán các báo cáo tái chinh cOa Qu9
phü hp v&i giy phép cOa UBCKNN.

9iu 48. Nãm tài chinh
Nàm tài chinh là mu'O'i hai tháng tInh tO' du ngày 01 tháng 01 d4n hM ngày 31 thang 12 nàm
du'o'ng ljch hang nàm. Nàm tài chinh du tiên cOa Qu9 sé du'Q'c tinh tO' ngày Qu9 du'o'c UBCKNN
cp giy chO'ng nhân lap qu9/giy phép thành lap và hoat dng cho dn h4t ngay 31 thang 12
cOa nàm dO.

Diu 49. Ch d k toán
Qu9 sé áp dyng ch4 dO k4 toán Vit Nam va tuân thO các quy dnh khác lien quan tài cOng tác
k4 toán cho Qu9 do các c quan cO thm quyn quy djnh.

Diu 50. Báo cáo tài chInh
1. Cong ty Quan 9 Qu9 cO trách nhim chun b các báo cáo tài chInh thng k9 v kt qua
kinh doanh va tinh hmnh tái chinh cOa Qu9 va các baa cáo cn thit khác d4 tng trInh ha?t
dQng cOa Qu9.
2. Các baa cáo tài chinh sé &c k14m toán dOc 1p hang näm bO'i cOng ty kim toán duvc lv'a
chon.
3. Các ban sao cOa báo cáo kim toán Va baa cáo host dOng cOa Qu9 phái du'çc g1r1 dn tO'ng
thành viên Ban Dai din Qu9 va cp nht trén trang chO cOa COng ty Quàn 19 Qu9.

43 I Trang

4. Cong ty Qun I Qu9 phi tuân thu cac quy djnh cüa UBCKNN v báo cáo tài chInh.
Diu 51. Báo cáo khác
Cong ty Qun I' Qu9 phi tuán thu cac quy djnh cüa UBCKNN v cOng b6 thông tin và báo cáo
cãc hot dtng kinh doanh.

1J
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CHU'aNG XI. GIA TR! TAI SAN RONG CUA QU?

9iu 52. Xác dlnh giá trj tài san rong
1. Ngày djnh gia là Ngày giao dlch ChU'ng chr Qu9 theo quy djnh ti Bàn Cáo bach.
2. Cong ty Quàn l' Qu9 du'o'c ty quyn cho t6 chO'c cung cp dch vy cO lien quan xác djnh
giá tr tài san rOng ct)a Qu9, giá trj tài san rong trên mt do'n v qu9. Cong ty Quàn l Qu9
có trách nhiêm kim tra, giám sat bào dam ho?t dng xac djnh giá tr tà san rông là phü
hcp cac quy djnh cia pháp lut, giá trl tài san rOng du'çvc tInh chInh xác.
3. Giá tn tài san rOng cüa Qu9, giá trj tài san rông trên mQt dan vi qu9 phài du'Q'c Ngân hang
Giám sat xác nhn. Vic xac nhn giá trj thrc hin bang van bàn, hoc truy xut thông qua
h thóng thông tin din tO' cOa Ngân hang Clam sat dà di.rc Cong ty Quàn l Qu9 chp
thun. Tru'O'ng hp'p bi dnh giá sai, Ngân hang Giám sat có trách nhim thông báo Va yêU
cu COng ty Quàn l' Qu9 hoc tó chO'c cung cp dlch vu có lien quan diu chTnh kjp thô'i
trong vOng hai mu'o'i b6n (24) gb'.

I:

h

4. Trong thô'i hn t61 da ba (O3 ngày lam vic k tO' ngày dnh giá, sau khi CO xác nhn cOa
Ngân hang Giám sat, giá trl tab san rang cOa Qu9, giá trl tài san rông trên mt dan v qu
phái du''c cOng bó cho Nhà du tu' trén cac trang thông tin din tO' cOa Cong ty Quàn t
Qu9, dab l phân ph6i va cac phu'o'ng tiên thông tin di chUng theo quy djnh V Cong bó
thông tin trên thj trLthng chü'ng khoán.
5. Các quy djnh khác theo quy djnh cua pháp lut.

Biu 53. Phu'o'ng pháp xác djnh giá tr tài san rông cüa Qu9
1, Giá trj tài san rOng (NAy) là T6ng giá trj cac tài san dâu tu' cOa Qu9 trO' di T6ng cáC nghTa
vy n9' CO liOn quan (nhu' phi quthn I phI Iu'u k phi giam sat, Ia! vay ngân hang nu CO...)
tab ngay lin tru'O'c Ngày dlnh giá.
2. T6ng giá frj các tài san dâu tu' cua Qu9:
Tham kháo Phq lyc 4. Phu'o'ng pháp cl/nh gia các tài san trong danh myc du tu'.
3. Cia tn dan vi Qu9 (NAV/CCQ):
NAV
V
N
Trong dO:
-

V. giá tn tài san rOng trên mtt ChCrng chi Qu5 ti Ngáy d7nh giá.
N: Tông So ChU'ng chi Qu clang Iu'u hành t@i Ngay giao d/ch ChCng clii qu
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gn nht tru'&c Ngay d/nh giá.
4.

Giá fr tài san rOng trên mt Chtrng chr Qu9 ti ngày djnh giá khi dung d phân b Ch'ng
ch Qu9 cho các lnh giao dch du'Q'C lam trOn xuóng d4n hang do'n vi.

Diêu 54. Quy trInh d!nh giá tài san qu
Quy trmnh dnh giá tài san qu9 du'ç'c quy dnh t S6 tay djnh giá cia Qu9 do Cong ty Quàn 19
Qu9 xây dçi'ng Va du'c Ban Dal din Qu9 phé duyt.
F
9iu 55. Nguyen tic, tiêu chI Iy'a chon, thay di t chU'c cung cp báo giá
1. Danh sàch ca t61 thiu ba ('03,) t6 chU'c cung cp báo giá, khOng phài là ngu'ol cO hen quan
cia Cong ty Quàn 19 Qu9 va Ngân hang Clam sat, phài du'p'c Ban Di din Qu9 thông qua.
2. Vic lu'a ch9n va thay d61 t6 chCrc cung cp báo giá do Cong ty quàn 19 Qu9 d xut d Ban
Di din Qu9 quyét djnh.

Biu 56. Dn bU thit hi cho Nhà du tu', Qu9
1.

R

Qu9 va Nhà du tu' thi,i'c hin giao djch ChU'ng chf Qu9 sé du'ç'c dn bü n4u chju thit hal
trong tru'ông hp Già trl tài san rang cüa Qu9 bl dinh giá sal vol mct'c d sal sóttU' mOt phn
tram (1%,) trO' hen. Nhà du tu' sè khong &r'c b61 thu'ng n4u giá trj thit hal It ho'n mt
tram nghIn (100.000,.) dng va khoàn tin nay sè dLlc hch toán vào thu nhp cüa Qu9.

2. Cong ty quàn 9 Qu9 Co trách nhim phói hp vol Ngân hang Giàm sat, càc t6 chU'c cung
cp dich vv cho Qu9 xac dlnh nguyen nhàn sal sot va là dai din dn bü thit hi cho Nhá
du tu'.
3.

Trong tru'ng h9'p Qu9 bj djnh giá thp, mü'c dn bü cho Qu9 và cho Nhà du tu' du'o'c xác
djnh nhu' sau:
a) oói vol Nhà du tu' mua ChL'ng chi Qu9 tru'O'c thaI gian Qu9 bj dnh già sal và bàn chU'ng
chi trong tho'i gian Qu9 bl djnh giá sal: MU'c dn bü du'p'c xàc djnh dya trên mU'c dQ sal
sot va s6 lu''ng Chü'ng chT Qu9 Nhà du tu' dà bàn;
b) D61 vol Qu9: Mü'c dn bü du'c xác dlnh d'a trén mü'c d sal sOt va s6 lu'p'ng Chü'ng
chf Qu9 ma Qu9 dà phát hành trong thô'i gian bi djnh già sal và hin cOn dang lu'u hanh;

4. Trong tru'ng h9'p Qu9 b dinh già cao, mU'c dn bü cho Qu9 và cho Nhà du tu' du'p'c xäc
dinh nhu' sau:
a) D6i vol Nhà du hi' mua Chii'ng chr Qu9 trong thaI gian Qu9 bj dlnh giá sal và tip tyc
sO' hCi'u sau thaI gian Qu9 bi dinh giá sal: MCi'c dn bu du'c xac dnh dçra trén mCrc dO
sal sOt và s6 Iu'ç'ng Chü'ng chr Qu9 ma Nhà du tu' da mua và con tiép tyc nm giG' sau
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thoi gian b dinh giá sal;
b)

6i vO'i Qu: MCc dn bü di,c xác dinh dya trên mU'c dQ sai sot Va SO Iu'c'ng Cht'ng
chi' Qu9 ma Qu9 d phát hành ra tru'&c th&i gian Qu9 bj djnh giá sal Va Qu9 dã mua lal
trong tho'i gian dO,
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CHU'aNG XII. Lcyl NHUIN vA CHI PHI

Diu 57. Phãn chia Io'i nhun cüa qu9
L'i nh4n phân chia du'cic trich tü' nguón Iç'i nh4n d l?i hoàc tü' thu nhp cOa Qu9. Can
cü' két qua hot dng hang nàm cüa Qu9, Di htI Nhà u tu' (hoäc Ban D?i din Qu2 theo
Uy quyn cUa Dai hôi Nhà du tu') quyt dlnh viec phân chia Ig nhun cCia Qu9 theo dCing
các quy dnh ca pháp Iut. HInh thU'c phan chia li nhun có th4 bang tin hoc bng
ChU'ng chr Qu.
2. COng ty Quàn l' Qu9 chi du'c phan chia lo'i nhun khi Qu9 dã hoàn thành hoc CO
nang
lu'c tái chinh d hoàn thánh nghTa vu thu4 va các nghTa vu tài chinh khác thea quy djnh cOa
pháp lut; trich lap dy dü cac qu9 theo quy dlnh t?i Diu le Qu9; ngay sau khi trà ht s6
Ip'i nhun dâ dlnh, Qu9 vn phãi bào dam thanh toán di các khoán no', nghia vy tài san
khác don h?n. Lch trInh va kO ho?ch thy'c hin phài dic cong b6 cong khai trên trang
thông tin din tO' cOa Cong ty Quàn l' Qu9.
3. Cong ty Quán I Qu9 phài khOu trU' mi khoàn thu4, phi, Ie phi theo quy dlnh cOa pháp Iuât
tru'O'c khi phân chia Ig'i nh4n cho Nhà du tu'.
4. Sau khi phân chia Iç'i nhun, Cong ty Quàn l' Qu9 phài gO'i cho Nhà du tu' baa cáo tóng
kOt viêc phân chia I?i nhun qu9, bao g6m các nôi dung sau:
a) Phu'Yng pháp phân chia Io'i nhun (bang t16n hoc bang ChCi'ng chi Qu);
b) T6ng Ici nhun trong k' và lçi nhun tIch tOy, chi tiOt tO'ng hang myc Ip'i nhun;
c) Cia trl I?i nhun du''c phan chia, so Iung ChU'ng chi Qu9 phát hánh dO phán chia
(trong tru'&ng hop chia Içi nhun bang ChCrng chi Qu$);
d) Cia trj tài san rOng trên mt ChU'ng chT Qu9 tru'O'c khi phân chia Ipi nhun va sau khi
phân chia Io nhun;
e) Các ành hu'O'ng tác dng tài Giá trj tài san rOng cOa Qu9.

Diu 58. Chi phi hot dong cüa Qu9
1. PhI quàn t' Qu9:
a. Phi Quàn l Qu9 du'c trà cho Cong ty Quàn l Qu9 dO thy'c hin dich vçi quàn l' du tu'
cho Qu9.
b. Phi Quàn l' Qu9 là khOng phOy nàm phOn tram mt nàm (O,5%/nãm) tinh trén Cia tn tài
san rong cOa Qu9 và du'9'c thanh toán theo chu k' hang thang. TOng sO phi phãi trà
hang thang là tOng sO phi du'o'c tInh (trIch Ip,) t?i các chu k' djnh giá thy'c hin trong
thang thea Cong thü'c tInh phi cho các k' baa cáo sau:
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T' Iê PhI Quãn I Qu9 (%) x NAV tai cui Chu kS' d!nh giá x So
rigày thy'c t trong Chu ki dnh giá
PhI pháitrá=

So ngày thy'c tê trong nãm (365/366)

Ngân hang Giám sat sê tu' dQng trich tin tü' tài khon cüa Qu9 d4 tr cho Cong ty
Quãn I Qu9 thea chi thi thanh toán thu'O'ng xuyên.
c. Can cü' chin Iu'p'c hoat dOng cia Qu9, Dai hQi Nhà du tu' cO th xem xét, diu chTnh
Phi Qun I Qu9 theo dung các quy dmnh cüa pháp lut.
2. Chi phi lu'u k9 tài sn qu9, chi phi giám sat tr cho Ngân hang Giám sat (chi tit tai Phy lyc
5,,.
3. Chi phi dlch vy d?i I' chuy4n nhu'çng và các chi phi khác ma Cong ty Quãn l Qu9 tr cho
t6 chu'c cung cp dch vy GO lien quan (chi tit ti Phy lyc 5,).
4.

Chi phi km toán trâ cho t6 chCrc kim toán.

5. Chi phi dlch vu tu' vn pháp l', djch vu baa giá va các dch vy h9'p I khác, thu lao trà cho
Ban Oai din Qu9.
6. Chi phi dr tho, in n, gü'i Ban cáo b?ch, ban cáo bach tOrn tt, baa cáo tài chinh, xác
nhn giao dch, sao kê tài khoan va cac tái Iiu khác cho Nhà du tu'; chi phi cong b6 thông
tin cüa qu9; chi phi t6 chU'c hpp €ai hôi Nhà du tu', Ban Dai diên Qu9.
7. Chi phi lien quan d4n thy'c hin các giao dch tài san cüa Qu9.
8. Các chi phi khác thea quy dnh cOa pháp Iut.

iA

49 I Trang

CHIJ'O'NG

Diêu 59. Cãc diu kiin hçvp nhAt,

xiii. iAi ca CAU QU?

sap

nhp

1. Viêc ho'p nht, sap nhap Qu9 chf du'p'c t14n hành trong các tru'ô'ng hp pháp lut quy dlnh
Va du'c ai hOi Nhà du tu' chp thun.
2.

Viêc hp nht, sap nhàp Qu9 phái du'o'c UBCKNN chap thun.

Diu 60. Các diu kin tách qu9
1,

Vic tách Qu9 phai du'Q'c D?i hi Nhà du tu' chap thun Va trong cac tru'&ng hp sau:
a) COng ty Cong ty Quan l Qu9 khOng tha xac dlnh Giá trj tài san rang cia Qu9 vào Ngay
dlnh giá Chü'ng chi Qu9 do SO Giao dch ChU'ng khoán quy4t dlnh dInh chT giao dch
chCi'ng khoán trong danh muc du tu' cia Qu9;
b) Các su' kiên khäc do Diu le Qu9 quy dlnh hoc UBCKNN xét thay là can thi4t.

2.

Viêc tách qu9 phãi du'c UBCKNN chap thun.

Diu 61. Các diu kin giâi th qu

A

1. Vic thanh li', giãi th4 Qu9 du'p'c ti4n hành trong cac tru'O'ng hp'p sau dày:
a) Cong ty Quàn l Qu9 bl giài tha, phá san, hoc bi thu h81 Giây phép thanh 1p Va ho?t
din Qu9 khOng xác 1p du''c Cong ty Quan l' Qu9 thay th4 trong
dQng ma Ban
yang hai (02) tháng, k4 ti' ngày phát sinh su' kiin;

'r.

ai

b) Ngân hang Giám sat b giài tha, phá san, do'n phu'ng cham di't hp'p d6ng giám sat
hoc b Cong ty Quan l' Qu9 cham d't hp d6ng giám sat; hoc Glay cht'ng nhn dang
k' ho?t dQng lu'u k chü'ng khoán bj thu hi ma Cong ty Quàn ' Qu9 khOng xác 1p
du'c Ngân hang Giám sat thay th4 trong vông hai (02,) tháng, ka tCi' ngay phát sinh sy'
kiên;
C)

l Qu9 Va trong Giay ChU'ng nhn clang
Qu9 k4t thüc thO'i h?n ho?t dng gh trong
k' lap Qu9 ma khOng du'cyc gia h?n (n6u quy cl/nh th&i hn ho?t dng);
oiau

d) Giai tha qu9 theo quy4t dlnh cia Oi hi Nhà dâu tu';
e) Giá tn tài san rOng cüa Qu9 xu6ng du'O'i mu'Oi (10,) t lien tyc trong sáu (06,) thang;
f) Các tru'ô'ng h9'p khác theo quy dnh cta pháp lut.
2.

Viêc thanh l' giai th4 qu9 thirc hin theo quy djnh cüa pháp lut.
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CHU'O'NG XIV. GIAI QUYET CAC XUNG DOT yE Lçii ICH

Diu 62. Kim soát xung dOt Iq'i Ich giü'a Qu9 và các Qu khác, các khách hang
du tu' u, thác cüa Cong ty Quàn 19 Qu và giu'a Qu9 và Cong ty Quán 19 Qu9.
1

COng ty Quan 19 Qu9 phi:
a) Tách bêt chin Iu'c du tu', muc tiêu du tu' cüa m61 Qu9 do COng ty Qun 19 Qu9 quan

'9;
b) Tách bit tài san cüa COng ty Quán 19 Qu9 vOl tài sn cja các Qu9 do Cong ty Quan 19
Qu9 quan 19, tâi san cta Nhà dau t.r u9 thác; tách bit tài san cia các Qu9 do Cong ty
Quan 19 Qu9 quan 19.
2. Tt cà cac giao djch ch'ng khoán cüa thành vien HQi dng thânh viên, T6ng giám d6c,
ngu'O'i hành ngh quàn 19 qu9 va nhân vien cCia Cong ty Quan 19 Qu9 phal &rc báo cáo
và kim soát phü h9'p vol quy dinh t?i Su I Qu9 vá pháp lut hin hanh;
3. COng ty Quân 9 Qu9 phâi th14t Ip h th6ng kim soát nOl b, quân 19 rii ro, giám sat vic
xung dQt lQ'I Ich trong Cong ty Quán 19 Qu9,
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CHU'aNG XV. CONG BO THONG TIN VA SU'A DOt, BO SUNG DiEu L

Oiêu 63. Cong b6 thông tin, cung cp thông tin cho Nhà du tu'
Quy dlnh v4 Cong b6 thông tin cüa Qu9 phãi tuân thu các quy djnh lien quan cOa pháp Iut hiGn
hành.
G TY

1.

Cong ty Qun l Qu9 Cong b6 thông tin dinh k9 v4 Qu9 trong CáC triing hp sau ay:
a) Thay d6i Giá trj Tâi sn rông Cüa Qu9 tai các Ngày giao dlch.

T

b) TInh hInh vâ k4t qu ho?t dng cüa Qu9 hang thang, hang qu và hang nàm.
c)
2.

CáC tn.thng h9'p khác theo quy djnh cOa pháp 14t.

Cong ty Quàn I Qu9 cOng bó thông tin v4 Qu9 thea yeu câu ct)a UBCKNN khi xy ra CáC
tru'äng hç'p bt th.thng du'c quy djnh thea pháp lut.

Oiu 64. Sü'a d6i, b6 sung Diu I
Di4u Ie Qu9 ch du'g'c bó sung và si)a d6i khi cO s phê duyt cüa Di hi Nhà d4u tu.
Diu 65. Däng k' Biêu I
0i4u lê Qu9 hoc các sia d6i bó sung Di4u l Qu9 phi cu'o'C dàng k' vO'i UBCKNN và du'ç'C
D?i hi Nhà d4u tu' Chap thun, phü h9'p vO'i quy djnh Cüa 0i4u lê Qu9.
Diu 66. Diu khoàn thi hành
1,

Qu9 du'p'c chInh thü'c thành 1p sau khi UBCKNN cap giy dàng k' 1p Qu9. Cong ty Quãn
l Qu9 chu trách nhim haàn t4t mci thu tc hó so thea dng quy dlnh pháp luât.

2. Oinh kern Di4u l Qu9 các Phy lyc là mOt ph4n khOng tách rô'i cüa eièu l Qu9 nhu' sau:
Phy

lyC

s6 1: Cam k4t cua Cong ty Qun I' Qu9

Phy

UC

s6 2: Cam k4t Cüa Ngân hang giäm sat

Phu lyC s6 3: Cam k4t Chung cüa Cong ty Qun 9 Qu9 và Ngân hang giám sat
Phy lyc s6 4: Phu'ang pháp djnh giá CáC tài sn trang danh muG d4u tu'
Phy II,IC s6 5: Biu phi lu'u k9 giam sat va phi trà cho dCh vu uy quy4n

Cong ty TNHH Quãn I qu9 Bào Vit
-c

c.,,

GGIAMDOC
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*
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PhyIycs1

CAM KET CUA CONG TY QUAN L'' QU?

Cong ty TNHH Quãn I

qu9 Bào Vit

- Giyphép thành !ap:S6 05/UBCK-GPHOQLQ do Uy ban ChUng khoán Nhà nu'&c cp ngày
08/11/2005 và các diu chinh b6 sung cta Giy phép nay.
COng ty Quàn I Qu cam kt thy'c hin các diu sau dày di v&i Qu9 Du tu' Trái phiu
Bào Viêt:
1. Tuyt d61 tuàn thi các quy djnh cia pháp Iut va cOa iu I Qu9 trong ho?t dng qun I'
qu9.
2. Thj'c hiên nhiêm vu quàn I' qu9 mOt cách hiu qua, trung thy'c, tn tuy Va phü hpp vO'i myc
tiêu du tu' cOa Qu9 u'u tiên quy4n va Ig'i Ich hp pháp cüa Nhà du tu'.
3. Dam bào Qu9 IuOn CO mQt Ngán hang Giám sat vào mi thô'i diem.
4. Trá cho Ngan hang Giám sat các khoán phi và cho các t6 chü'c cung Ci'ng djch vu khác theo
quy dnh ti Diu l qu9.
5. Djnh k cung cp cho Ngân hang Giám sat các thông tin sau:
A.

a. Các báo cáo tinh hinh ho?t dng va báo cáo tài chinh cüa qu9, s dáng k Nhá du tu'
và s I1Y9'ng ChU'ng ch Qu9 ma Nhà du tu' nm giG';
b. Các báo cáo lien quan d4n Qu9 hoc lien quan dn tài san, danh myc dâu tu' cüa Qu9;
c. Ban dánh giá giá trj tài san rong cGa Qu9, giá trj tái san rong trên mt do'n vi qu9;
d. Các thông tin có lien quan tO'i hot dng quàn l qu9 Va nghia vu khác
6. Cong bó va cp nht các thông tin v Diu l qu9 (Va các phy lyc kOm theo), Ban cáo b?ch
(và các phy Iqc kern theq) và nhO'ng thông tin khác theo yêu cu cüa pháp lut ti trang chü
cüa COng ty Quán l Qu9.
7. KhOng du'o'c du tu' vao các chU'ng khoán, hoc các tai san ma chInh Cong ty Quàn l Qu9
hoc nhG'ng ngt.rô'i cO lien quan dn Cong ty Quán l Qu9 cO lg'i Ich trong dO hoc cO lien
quan d4n các li ich dO, ngoai trcr các tru'&ng hQ'p pháp lut cho phép.
8. Khong sO' dung vj the cOa Cong ty Quán I Qu9 trong ho?t dQng quàn l qu9 d thu 19'i try'c
ti4p hoc gián tiép cho chInh cOng ty hoc nhO'ng ngu'O'i cO lien quan hoc lam t6n hi d4n
lo'i Ich cOa các Nhà dâu tu'.
9. Thçvc hin vic dinh giá và cong tác k toán cho Qu9 mt cách trung thu'c, chInh xac va kip
theyi.
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10. Cung cp min phi hoàc &vo'c thu môt mc phi hp'p 19 khi cung cp bàn sao báo cáo hang
nãm và các báo cáo khác cia Qu9 cho các Nhà du tu' theo yêu cu.
11 àm bào rng mol thông tin dã du'c Cong ty Quàn 19 Qu9 hoc ngu'o'i di din Cong ty
Quàn 19 Qu9 cong bó là dy dü, trung thi'c, chinh xác, khOng bó sOt nhO'ng sçi' kin cO ành
hu'ô'ng d4n quyn lo'i Nhà du tu', nhu'ng sy' kin ành hu'ng d4n nOi dung cOa thông tin
diro'c Cong bO, khOng bO sot nhO'ng thông tin phài cong b6 thea yeu cu cOa pháp lut và
khOng gay hiu nhm cho Nhà du tu'.
12. Cung cp dy dO các thông tin cn thit d4 t6 chU'c ki4m toán dc 1p cOa Qu9 cO th4 thu'c
hin nhim vu kim toán hiu qua Va kp thô'i.
13.Báo cáo kjp tho'i cho UBCKNN trong tru'o'ng hp d6i chiu tài san cO/n9' cOa Qu9 giO'a Cong
ty Quàn 19 Qu9 va Ngân hang Giám sat khOng th6ng nht.
14.Thy'c hin nghia vu triu tp hçp D?i hi Nhà du tu' Qu9 theo quy dnh cOa pháp lut.

Co
\O

TNHH Quàn 19 qu9 Báo Vit
(-.t

G GIAM DOC
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PhyIycs2

CAM KET CUA NGAN HANG GIAM SAT
Ngân hang TMCP u tu' và Phãt trin Vit Nam — Chi nhánh Ha Thành.
- Giyphép hoot dOng:Giy chü'ng nhn dàng k' hot dng chi nhánh s6 0100150619-073
thp n u ngày 12/09/2003, thay di ln mu'O'i (10) ngày 20/05/2015 do S& K hoach Va
Du tu' Thành ph6 Ha Ni cp
-

s6

Giy chCrng nhn dang kj' hoot dông Iu'u k' chü'ng khoán:510/QD-DKHDLK ngày
01/08/2006 do Uy ban Chü'ng khoán Nhà ntk,c cp

Ngân hang Giám sat cam ket:
1,

Tuyêt 6i tuân thu các quy dlnh cüa pháp lut va cOa Diu Qu9 trong hot dng giám
sat.

2. Sam bao cho Qu9 luôn luOn có mt Cong ty Quàn l Qu9 ti mi thô'i iêm.
3. Thu'c hiên môt cách tan tuy, trung thu'c và thn trpng các chü'c nàng Ngân hang Giám sat
ôi vO'i Qu9.
4. Thu'c hiên lu'u k', thanh toán, bao quan va giám sat tt c các tài san, chü'ng khoán cüa
Qu9 thay cho CáC Nhà u tu'; thy'c hiên viec 6i chi4u tài san có/nQ' cüa qu9 vO'i Cong ty
Quán l' Qu9 theo djnh k' It nht mt tháng mt ln vá báo cáo Uy ban Chü'ng khoán Nhà
nu'o'c nu nhu' tmnh trang tài san cO/np' là không thóng nht giCi'a Cong ty Quan l Qu9 và
Ngân hang Giám sat.
5. Tách biêt tài san cüa qu9 khôi tài san cua Ngân hang Giám sat, tài san cüa Cong ty Quan
l Qu9 vá tài san cüa các qu9 khác, tài san cüa cac khách hang khác cüa Ngân hang Giám
sat.
6. Giám sat danh muc du tu' cüa Qu9, viec Inh giá tâi san qu9, vic xac jnh giá frj tài san
rông cüa qu9, xác dinh giá tn tài san rông trên mt o'n vi Chü'ng chi Qu9 theo các quy dnh
cüa pháp 14t hin hành và theo quy dlnh ti Diêu l qu9.
7. Sam bão nghTa vu giám sat d4 Cong ty Quan l Qu9 không 1p'i dung vj th quan l qu9 cüa
mInh thy'c hin cac hoat dng thu lo'i tru'c ti4p hoc gián tiép cho Cong ty Quan l' Qu9 hoc
nhCrng ngu'ô'i có lien quan lam tn hi dn p1 ich cüa các Nhà âu tu'.
8. Dam báo Qu9 thj'p'c kim toán bô'i mt cOng ty k14m toán dc 1p hang näm.
Ngân hang TMCP Dâu tu' và Phát trin Vit Nam — Chi nhánh Ha Thành
5Q.

'• .'..

d6c
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Phy lyc s6 3

CAM KET CHUNG CUA CONG TY QUAN L? QU?
VA NGAN HANG GIAM SAT

Cong ty TNHH quãn I qu9 Bão Vit (BVF)
- Giayphép thành Ip:S 05/UBCK-GPHQLQ do Uy ban ChU'ng khoán Nhà ni.rO'c cp ngây
08/11/2005 Va cac diu chinh b3 sung cOa Giy phép nay
C
Ngân hang TMCP Du tu' va Phát trin Vit Nam — Chi nhãnh Ha Thành (BIDV Ha Thành)
Giay phép hoat dOng:GLy chU'ng nhn dàng k' ho?t th5ng chi nhánh so 0100150619-073
cp ln du ngày 12/09/2003, thay d61 ln mu'o'i (10) ngày 20/05/2015 do S& K4 ho?ch Va
u tv Thanh phO Ha Ni cp.

s6 Giy chCrng nhn clang k$ ho?t dtng Iu'u kj chCrng khoán:510/QD-OKHDLK ngày
0 1/08/2006 do Uy ban ChU'ng khoán Nhá nuó'c cp

BVF va BIDV Ha Thành cUng cam kt:
1. COng cam kétthçj'c hien nghia vu bao v !9'i Ich cho các Nhà du tu'.
2. COng cam két tuân thO các quy dlnh cOa pháp Iut và Diu l qu9 trong suOt th&i gian ho?t
dng cOa Qu9.
3. COng cam kOt khOng nhn bt kç' mQt bt k' khoán thO lao, 1p'i nh4n hay Iç1 Ich nào tO' vic
thy'c hiên các giao dich tài san Qu9 hoäc giao dlch các tài san khác khong du'Q'c quy dlnh
rô trong Diu l Qu9 hoc Ban cáo b?ch. Cong ty TNHH Quán I qu Bo Vit
g Giám d6c

Ngân hang TMCP DAu tu' Va Phát trin Vit Nam
— Chi nhánh Ha Thành

CONG T

\C HM
QUN L QU'
en Dinh An

M9 Linh
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Phu Iiic s6 4

PH&ONG PHAP DINH GIA CAC TAI SAN TRONG DANH
MVCDAUTU'

1. D6i vo'i tn gui:

1.1

1.2

Tin gü'i thanh
toán ti ngân
hang
S61vo'i tin gü'i có
kS' h?n

S6 du' trên tài khoàn thanh toán, tài khoán phong tóa ti ngày
tru'O'c Ngày nh giá.
Bang tin g6c cong lãi lOy k thea hQ'p ng tInh dn ngày tru'O'c
Ngày jnh giá.

2. 6i vó'i tin phiu kho bc, hi phiu ngàn hang, thu'o'ng phiu, chü'ng chi tin gui có
th chuyn nhu'çng và các cong cy trén th tru'&ng tthn t khác (sau day gi là Cong cv
thj tru'O'ng tiën t):
Niêm yet t?i SGDCK

2.1

Tru'ô'ng hçp cO
giá thj tru'ô'ng
trang vông 10
ngày. lam vic
gn nht dn
Ngày dlnh giá:

2.2

Tru'O'ng
hQ'p
không cO giá
tru'O'ng
th

D6i vài giá thj tru'ô'ng không Giá du'o'c xác dlnh thea thU' t'
thuc tru'ô'ng h'p có nhiu u'u tiên tü' trên xuóng nhu' sau:
bin dng: Cia du'c xác
Cia dt.vo'c xác dinh trên co'
dlnh trên co' so' läi sut chit
sO' lâi sut chit khu vO'i lài
khu dtvc quy d6i tu' giá yt
sut sü' dung là Iãi sut xác
cu6i ngày tai ngày CO giao
djnh thea phu'a'ng pháp nQi
djch gn nht dn ngày
suy tuyén tInh (nu cn) tt'
tru'O'c Ngày dlnh giá (Ngun
lãi sut trüng thu cOa d't
thông tin: Bloomberg tCr kt
phát hành cong cu thj
qua giao d/ch trên HSXhoc
tru'ông tin t tu'o'ng tçi'
HNX)
(cong ciii th/ tru'O'ng tin t
D61 vài giá thj tru'ô'ng có
cUng io cUng t6 chCrc phát
nhiu bi4n dng (*): Theo
hành) trang vông 10 ngày
quy dlnh ti dim 2.2 du'O'i
lam vic gn nht dn Ngày
dày.
djnh giá (Lu'u2: Chiáp dyng
dO! v&i cOng cy thj tru'&ng
Sü' dung Cia tn ho'p l' cüa tâi
tin t không trá Ia,);
san duc xác dinh thea th tu'
- Giá du'oc xac dinh trên co'
u'u tiên tU' trên xu6ng nhu' sau:
so' läi sut chi4t khu vo'i läi
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nhiu ho'n 10 ngày lam vic
gn nht dn
Ngay cljnh giá
hoc
thuc
tru'ô'ng hQ'p giá
thi tru'ô'ng Go
nhiêu
biên
d'png
trong
yang 10 ngay
lam vic gn
nht cln Ngay
dlnh giá:

Cia du'o'c xác dnh trén co' s&
lãi sut chit khu vO'i lâi sut
sO' dung là lài sut xác dlnh
theo phtvo'ng pháp nOi suy
tuyn tmnh (nu can) tU' lâi
sut trUng thu cOa cicpt phát
hânh cong cv thi tru'o'ng tien
t tu'o'ng ty' (cOng cv th/
tru'ang t,en t cung Jo?!, cung
t6 chUv phát hành,) trong
vông 10 ngày lam vic gn nht dn Ngày dinh giá (Lu-'u
: Chi áp dvng clOi vol cOng
cv thj tru'&ng tin tê khOng trá
lãi);

-

Giádi'p'cxácd1nhtrênco's&
lâi sut chiM khu vó'i lâi sut
sO' dung là Lãi sut chi4t
khu trung blnh do 03 t6
chO'c baa giá cung cp
(không qua 10 ngày lam vic
gn nht dn Ngày El/nh
Giá);

-

Thea phu'o'ng phàp dlnh giá
do Ban ai din Qu9 quyt
dlnh (n6u co);

sut sü' dung là Lài suât
chi4t khu trung blnh do 03
tó chO'c báo gá cung cp
(khong qua io ngày lam
vic tInh dn Ngay El/nh
Giá);
Theo phu'o'ng pháp dinh giá
do Ban Di din Qu9 quy4t
thnh ('n6u co);
Thea phu'o'ng pháp Giá trl
sO sách;

Thea phu'o'ng pháp Giá trl s
sách;
(*) Tru'&ng hcip giá th/ tru'&ng cO nhiu bin dng d61 vOl Cong cy th/ tru'O'ng tin t
du'ac xác d7nh là giao dch cO lãî sut chi6t khu vu'o't qua Gi&i h?n chênh loch so vol
íãí sut chi6t khu cluryc sO' dyng d6 cT/nh giá cho Ngày cl/nh giá gn nht truó'c dO
(hoc /ai sut chit khu khi thy'c hin du tu' dO! vOl cOng cv duç,c cl/nh giá ln du
tiên):
Tài san
Cong cy thj tru'O'ng tin t

GiO'i han chênh loch
± 50 bps
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3. D61 vó'i trái phi6u ChInh phO:
Niêm yet ti SGDCK

3.1

Chu'a niêm yet ta, SGDCK

D6I vO'i giá thj tru'âng &rç'c
ghi nhn tü' các giao dich
thông thu'ô'ng dng thô'i
không thuOc tru'ô'ng hçp có
nhiu bin dng: Cia du''c
xác dlnh trên co' s& lâi sut
chit khu du'Q'c quy d6i tO'
giá y4t cu6i ngày cOa giao
djch thông thu'ô'ng tai ngày
có giao djch gn nht den
ngày tru'ó'c Ngày Ojnh Cia
(Ngu6n thông tin: Bloomberg
tU' kt qué giao djch trên
HNX).

Tru'ô'ng hQ'p có
giá thj tru'ô'ng
trong vông 10
ngày lam vic
gn nht dn
Ngay dlnh giá:

06i vó'i giá thj tru'ô'ng có Theo phu'o'ng pháp Giá trl s6
nhiu bien dng (**): Theo sàch
quy dlnh tai diem 3.2 du'ó'i
day.

6

H

3.2

Tru'ô'ng hQ'p
không Co giá
th
tru'O'ng
nhiu ho'n 10
ngày lam vic
gn nhet d4n
Ngay dnh giá
hoc
thuQc
tru'ô'ng hp'p giá
thj tru'ông Co
nhiu
bién
dQng
trong
vông 10 ngày
lam vic gan
nhet d4n Ngay
dinh giá

SO' dung Giá trj hQ'p l cOa tài
san du'o'c xác djnh theo thO' tçi'
u'u tiên tü' trên xu6ng nhu' sau:
Giádu'o'cxácdlnhtrênco's&
lài suet chiet kheu vO'i lãi suet
sO' dung là Lâi suet chiet
kheu trung bInh do 03 t6
chO'c baa giá cung cep
không qua 10 ngay lam vic
tInh dn Ngay S/nh Giá);
Thea ph.vo'ng pháp nh giá
do Ban Dai din Qu9 quyet
djnh(nucó);
-

Thea phu'o'ng pháp Cia trj
s6 sách;

(**,) TnrO'ng hQp giá th/ tru'&ng CO nhiu bin dng d6i vO'i trái phiu ChInh phU d'uc
xac djnh là giao d/ch cO ìãí sut chiét khu vu'Q't qua gi&i h?n chênh Ich so v&i Läi
suttiêu chun nhu'sau:
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•

.

Ky han con la

GI6'I ban
Lãi suât t,êu chuân
. .: •.• ..•.

_______

chênh Iênh
• ••

Lãi sut cüa kI han tu'o'ng U'ng trên u'ô'ng
Tu' 5 nam tro'
-.
cong lai suat VBMA dU'Q'c xac nh theo
xuong
phu'o'ng pháp ni suy tuyén tmnh

± 20 bps

Lãi sut cüa k' han tu'o'ng U'ng trên u'ô'ng
Tren 5 nam den
-.
cong lat suat VBMA u'a'c xac inh thea
lOnam
phu'o'ng phap npi suy tuyen tinh

± 10 bps

Lãi sut &J'Q'C xác dlnh theo phu'o'ng pháp
ni suy tuy6n tmnh trên co' s& lâi sut trüng
thu gn nht cüa k h?n cn du'O'i (ngèn
han !in k) va k hn cn trên (dài han
Iin k)

± 05 bps

Trên 10 nâm

4 CH

4. Trái phiêu doanh nghiêp, trái phiu ChInh phü bào Iänh, trái phiu chinh quyên cfla
phu'o'ng:
Niëm y&.ti.: SPK:

N

I

4.1

Tru'ô'ng hç'p có
giá th tru'ô'ng
trang vông 10
ngày lam vic
gn nht dn
Ngày dinh giá:

061 vó'i giá th tru'à'ng u''c Cia &i'Q'c xác inh thea thü' tç'
ghi nhn tCv các giao djch u'u tien tu' trên xuOng nhu' sau:
thông thu'ô'ng dng thô'i
Giá u'p'c xác dinh trén co'
không thuc truông ho'p có
so' IaI sut chit khu vó'i lâi
nhiu b16n dng: Giá dii'Q'c
sut sü' dung là Lãi sut
xác jnh trên co' sá' lài sut
chi4t khu trung blnh do 03
chit khu &ic quy 6i tü'
tó chü'c baa giá cung cp
giá y4t cu6i ngày cüa giao
(khOng qué 10 ngày lam
djch thông thu'&ng ti ngày
vic tInh den Ngày Djnh
có giaa dlch gn nht dn
Cia);
ngày tru'ác Ngay DInh Giá
Thea phu'o'ng pháp nh giá
(Ngu6n thông tin: B!oomberg
do Ban 0ai din Qu9 quy6t
tCr kt qué giao dich trên HNX
inh (nÔu có);
hoc HSX).
o61 vó'i giá thj tru'ô'ng có
nhiu bin dng (***): Thea
quy djnh ti di6m 4.2 du'&i
dey.

Thea phu'o'ng pháp Cia trj
s6 sách;
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'4,

4.2

Tru'ô'ng
hQ'p
khong Co giá
thi
tru'ô'ng
nhiu ho'n 10
ngày lam VIC
gn nht
Ngày nh gia
hoác
thuc
tru'O'ng hQ'p giá
thj tru'o'ng CO
nhiu
bin
dng
trong
vông 10 ngày
lam vic gn
nht d4n Ngay
dlnhg giá

Sü' dyng Cia trj hQ'p !' ct5a tài
san clu'o'c xác dlnh theo thü' ty'
u'u tiên tU' trên xuong nhu' sau:
-

Giádu'o'cxácnhtrênco's&
IãI sut chit khu vO'i lãi sut
sü' dyng là Lãi sut chit
khu trung blnh do 03 t6
chc báo giá cung cap
(khOng qua 10 ngày lam vic
tInh d6n Ngày 0/nh Giá);

-

Theo phu'o'ng pháp jnh giá
do Ban Oai din Qu9 quyt
dlnh 'nu cO);

-

Theo phu'o'ng pháp Cia tr s
sách;

(***) Tru'&ng hcip giá thj tru&ng có nhiu b14n dng c101 v&i trái phiu doanh nghip,
trái phiu ChInh phQ báo lãnh, trái phi6u chInh quyn d/a phu'o'ng dLfcYc xác cinh là
giao d/ch Co lãí sut chit khu VLM qua Gio'i hn chênh loch so v&i lãî sut chit
khu du'c,c sC, dyng d cinh giá cho Ngay d7nh giá gn nht tru'O'c dO (hoc lãí suât
chit kh4u khi thy'c hin c1u tu' d& vO'i tráf phiu dU'cYC d7nh giá ln du tiên);
Tài san

Gió'i han chênh léch

Trái phiu doanh nghip

± 50 bps

Trái phiu Chinh phü báo lânh, trái phiu chInh
quyn ca phu'o'ng

± 30 bps

5. f6i vO'i chCi'ng khoán phái sinh niêm yt
Tru'ô'ng h'p Co giá thi tru'à'ng trong yang 2 tun gn nht dn Ngày dlnh giá, sO' dyng
giá Ong cO'a tai ngày Ca giao djch gn nht dn ngày tru'O'c Ngày Inh Cia;
- Tru'ô'ng hQ'p không cO giao dch nhiu ho'n 2 tun gn nht dn Ngày dlnh giá, theo
phu'o'ng phâp du'g'c cp cO thm quyn quyt dnh theo quy dlnh ti Oiu l Qu9 phê
duyt

S. Các tài san khác du'ç'c phép du tu' nhu'ng chu'a quy dlnh phu'o'ng pháp dlnh giá
Giá xác dlnh theo phu'o'ng pháp u''c cp CO thm quyn thea quy djnh tai Diu l Qu' phê
duyt.
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Phy lyc S6 5

BIEU PHI LU'U KGIAM SAT VAPHITRACHO DCH VI) UYQUYEN

1. PhI Lu'u k Va Giám sat
Stt

Loai phi

Mu'c phi

Toi thiu! Tôi da

Ghi chu

A.I Phi Iu'u k', giám sat
C.

0,08%/NAV/Nàm

T6i thiu
20.000.000
dng/thang

A.II Phi Iu'u k xp I h6 so'
D61 vàl giao dich C6
0,01%giatrigiao
A.2.1 phieu, trai phieu niem
dh
yétldang k9 giao dich

A22

S61 vo'i cac giao dich
mua ban chU'ng khoán 100.000 dóng/giao
OTC va các tài sn dich
khác

T61 da 10.000.000
d6ng/ngày giao djch

A.III Phi Iu'u k, chuyri khoân cia VSD (Ph! cüa ben th 3,)

1

F

0,4 d6ng/cô phiu,
CCQ/tháng;
A.3.1

Phi Iu'u k'
0,2 dong/trái
phi4u/thang

A•3.2

0,5 dóng/chC?ng
PhI chuyn khon khoán/In chuyn
thçrc hin giao djch
khon/mä chU'ng
khoán

A33

Các khoan phi VSD
thu cüa thành vien lien Theo mi'c phát sinh
quan trV'c tip d4n cy th
hoat dng cüa Qu9

KhOng a
dyng/500,000
d6ng/In/ma chCvng
khoán

PhI Iu'u k va
chu 4n
p hi
khoán
theo
Quy djnh BO
Tài chinh trong
tUng thai kS'.
Khi B
Tài
chinh thay dôi
biêu phi thi
khon muc phi
nay Se thay d6i
tu'o'ng ci'ng

2. PhI d!ch vy Di I Chuyn nhu'ç'ng:
Cong ty Quân l Qu9 Iu'a chQn Trung tam Lu'u k' Chi'ng khoán Vit Nam (VSD) cung cp dlch
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vy Di I' Chuyén nhing cho Qu vO'i mü'c phi djch vy nhu' sau:
Phi dch vu eai I' Chuyn nhu'p'ng:
Stt

Loa, tiên dich vu
Tin c6 dlnh hang thang

2

Mu'c ph (*)
10.000.000 dóng/tháng

Tin giao dch (mua, ban, hoán c6 chuyn quy4n s& hthi,
chuyn khothn)
- 06i vO'i 400 giao dlch du tiên trong tháng:

Min phi

- eói vó'i giao djch trong thãng tü' s6 401 trô' di:

0,01% giá tr giao djch/mOt
giao dich (Giá fri giao dich= só
Iu'cing
giao
d/ch
CCQ
xNAV/CCQ ma Cong ty quthn
I Qu$ cOng b6 t?i Ngay giao
dich Iin tru&c,)

Tin thit lap, duy tn thông tin
- Thit Ip dO' Iiu DLPP, NHGS
3

Mien phi
- Thiêt Ip dO' Iiu nha dâu tu'
- Duy tn thông tin tài khoán nhà du tu'
Tin kt n6i

4

Khô'i tao k4t n6i

n

Min phi

u

- Duy trI k4t n6i hang tháng
Tin cung cp thông tin
- Thông tin giao dch hang ngay
5

Min phi

- Thông tin két qu giao dlch t?i cac ngày giao dlch
- Thông tin v s6 Iu''ng chtrng ch qu9 dang Iu'u hành
- Thông tin danh sách nhà du tu' s& hO'u chü'ng chT qu9
Tin thi,rc hin quyn

6

- Lap danh sách thy'c hin quyn

1.000.000 dng/In Ip danh
sách

- Phân ph6i Iç tO'c

Min phi

(*) Chu'a bao g6m thud VAT
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PhI khác
Tin gri thu' cho Nhà du tu' sé du'c Cong ty Qun 19 Qu9 tr cho VSD theo thy'c té
phát sinh do VSD gt'i cho Cong ty Quàn 19 Qu9 kern thea tài Iiu chCng minh.
Tru'o'ng ho'p CO yêu cu cung cp thông tin dc thu theo yeu cu hoc các Cong vic
kháC, mü'c tin Cong ty Qun 19 Qu9 tr Cho VSD d6i vO'i CáC djch vu nay du''c thIrPC
hiên trên c s& van bn thóa thun dâ th,c hai ben th6ng nht.
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