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NQI DUNG BAN CÁO BICH 

I. NHO'NG NGU'O'I CH!U TRACH NHIEM CHiNH DOI vOi NQI DUNG BAN CÁO BI?CH 

1.1 Cong ty TNHH Quàn l' qu Bâo Vit: 

- Ong Nguyn DInh An Tang giám 6c 

- Ba Nguyn Phung Anh Giám d6c Phát trin kinh doanh 

Ong Mai Trung Dung Giám c6c Clam sat tuân thu 

ChUng tôi cThm bào rang cac thông tin và só lieu trong bàn cáo bch nay là chinh xác, trung thv'c Va 
cam k4t chiu trách nhiêm ye tinh trung thvc, chInh xac cüa nhO'ng thông tin và so Iiu nay phü hp'p 
v&i thu'c tO ma chüng tôi u'çYc biOt, hoâc ä diu tra, thu thâp mt cách ho'p l. 

1.2 Ngân hang TMCP Deu tu' Va Phát trn Vit Nam — Chi nhánh Ha Thành 

- Ba Là M9 Linh Phô Giám dOc 

Bàn cáo b?ch  nay là môt phen cüa h so dang k cháo ban ChCrng chi Qu9 do Cong ty TNHH Quàn 
l qu9 Bào Vit lap. Chüng tôi dam bào reng vic phân tIch, dánh giá va li,j'a chon ngOn tü' trên Bàn 
cáo bach  nay 5â du'cyc thy'c hin mt cách ho'p l' Va cOn trQng du'a trên các thông tin và lieu 
chUng tôi có doc va can cü' trén Bàn Cáo bach mu do Bô Tài chinh ban hành theo Thông tu' sO 
183/201 1/TT-BTC ngay 16/12/2011 và Thông tu' sO 15/20161TT — BTCngay 20/01/2016. 

ii. cAc THUAT NGCF I D!NH  NGHIA 

"Qu2" Là Qu2 Du tu' C6 phieAu  Trin vong Báo Viêt (B VPF), hoat dOng theo 
cc, ch qu$ mO', thy'c hiên chào ban ChCi'ng chi Qu2 ra cOng chUng, 
du'o'c thành lap theo quy ciinh cUa Luât ChU'ng khoán só 
70/2006/QHII ngày 29/6/2006 CO hiu ly'c thi hành tr ngày 
01/01/2007 (sau dày gi là Luât só 70) và Luât s6 62/2010/QHI2 ngày 
24/11/2010 sCra dói b6 sung môt s6 DiOu cOa Luât ChU'ng khoán CO 
hiêu ltrc thi hành tcr ngày 1/7/2011 (sau dày goi là Luãt s6 62), các 
van bàn pháp iuât CO lien quan Va Di4u I Qu5'. 

"Cong ly Quân I Qu" CO nghTa là Cong ty TNHH Quán 1j' qu Bão Vit (BVF) du''c thành 
lap theo giy phép thành ip va ho?t dng s6 05/UBCK-GPHDQLQ 
do Qy ban ChCrng khoán Nhà nu'àc (UBCKNN) ban hành ngày 
08/11/2005 và cac d14u chinh b6 sung cUa Giy phép nay, hoc bt 
k$' cong ty quán I' qu nào khác du'ç,c kra chçn thay tM. Cong ty 
TNHH Quàn I2 qu Bào Vit du'o'c Uy  thác d quàn 1j'  Quj? FJu tu' C6 
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"Ngan hang Giám sat" 

"D?i 1$' chuy4n nhu'cing" 

"COng ly kiém toán." 

"D?i lj phãn ph61" 

"Diu l/Di4u l Qu5" 

"Ngu'&i cO lien quan" 

"Bàn cáo b?ch" 

"Hcvp d6ng giám sat" 

Nba dau tu' 

"B?! hOi Nhà dâu tiY' 

phiu Tri4n vong Bâo Vit, CO quyn Va nghia vu theo quy inh tai 
Biu l Qu$ và pháp luOt CO lien quan. 

Là Ngân hang TMCP Bu tu' và Phát tri6n ViOt Nam — Chi nhánh Ha 
Thành (sau dày gçi là Ngân hang Giám sat) hoat dOng theo Giay 
chO'ng nhãn dãng kj' hoat dOng chi nhánh s6 01001506 19-073 carp 
In cIu ngày 12/09/2003, thay d61 In mu'ài (10) ngày 20/05/20 15 do 
SO' K4 hoach va Bu tu' Thành ph6 Ha NO! cp và Giy phép hoat 
dOng lu'u kj' chO'ng khoán só 510/QD-BKHDLK ngày 01/08/2006 do 
Uy ban ChCrng khoán Nhà ntr&c carp hoäc bt kj' ngán hang giam sat 
nào khác d.i'q'c lu'a chçn thay th4, CO quyn và nghTa v theo quy djnh 
tai Diu là Qu$ và pháp luât CO lien quan. 

Là tó chU'c du'çc Cong ty Quàn I' Qu$ üy quyn cung cp d/ch vu Ba! 
1$' chuy4n nhuçng cho Qu2 theo Biu /0 Qu9 và pháp /ut CO lien quan. 

Là cong ty kim toán dc 1p cho Qu du'c,c Ba! hOi Nhà du tu' 'hoc 
Ban D?i  din  Qu2 theo Oy  quyn cOa B?i hO! Nba du ttr) quyêt inh 
hang näm theo Biu /0 Qu5 va pháp IuOt cO lien quan. 

Là cac tó chU'c thu'c hiên hoat dOng phân ph61 chU'ng chi qu$ cho Qu2 
d5u'o'c neu rö tai Bàn cáo bach và dam bào các dMu kiOn däng k$' hoat 
dOng cia! 1$' phán ph& chU'ng chi qu$' m& theo quy 07nh cQa Biu /0 
Qu2 và pháp /uãt cO lien quan. 

Là Biu /0 Qu9 Bu tu' c6 phiéu Tr!n vng Bào ViOt và các Phy lyc 
dInh kern, cac sO'a dói b6 sung hç'p phap (n4u cO), cia du'ç'c dãng k$' 
vO'! Uy ban ChU'ng khoán Nba nu'àc. 

Là khái niOm "Ngu'ài cO liOn quan" du'o'c quy c/nh t?i  Khoàn 34 Diu 6 

LuOtsó 70. 

Là van bàn nay và cac Phu /uc dInh kern, các sO'a d6i b6 sung hcip 
pháp (nu cO), cia dLrQ'c däng k' v&i Qy ban Ch(rng khoán Nhà nu'O'c. 

Là HQ'p d6ng du''c k' k4t gicra COng ty Quán 1j2  Qu2  và Ngan hang 
Clam sat du'Q'c thông qua bO'! B?! hO! Nhà du tu' cUa Qu2. 

Là pháp nhân trong nu'&c, t6 chU'c nu'&c ngoà cá nhân trong nu'&c và 
nu'&c ngoà! du tu' vao Qu2. 

Là B?! hO! cOa Nhà du tu' CO quyn b16u quyt, du'Q'c t6 chcrc thu'O'ng 
k' hoäc bait thuing d4 thông qua cac vn d quan trong cO liOn quan 
den Quç' B?!  hOi Nba du tu' là cci quan quyèn lu'c cao nhet cOa Qu 

"Ban Ba! diOn Qu5i' Là nhcrng ngu'&i ci?! d!On cho Nba deu tu' du'c,c B?! hO! Nba deu tu' beu 
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"V6n Di4u i" 

"Dan vi Qu2" 

"ChU'ng chi Qu5'" 

"Hong muc du tu' l&n cUa 

ra d4 thay mat Nhà du tu' thu'c hiên vic giám sat các hoat dông cUa 
Qu5', Cong ty Quàn lj Quj? và Ngân hang Giám sat. 

Là t6ng só v6n bng tin do tt câ Nhà du tu' thu'c gOp tai dat phát 
hành ChO'ng chi Quj ln du ra cOng chOng và du'cyc ghi trong Diu Iê 
Qu2. 

Là v6n Di4u lê du'ac chia thành nhiu phn bang nhau. Mênh giá dan 
vi qu cOa d't phat hành ln du là 10.000 dông/do'n t4. M& dan vi 
qu}7 dai diên cho phM lci nhuãn và v6n nhu' nhau cUa Qu2. 

Là chL'rng khoán do Cong ty Quàn 1$' Qu di din cho Qu2 phát hành 
(sau dày goi là ChU'ng chi Quj7), du'O'i clang bOt toán hoäc ghi s6, xac 
nhãn quyn và lcii ich hap phap cOa Nhà du tu' d61 v&i tài san hoäc 
v6n cUa Qutheot"letu'ang crng vO'1s6 dan Qu7cUa Nhà dutu' 
dO dang sO' hCru. 

Là hong muc du tu' vào các loai giy tO' CO giá và chU'ng khoán phát 
hành b&i cOng môt tô chci'c, CO t6ng giá trj chim hi' nãm phn tram 
(5%) trO' IOn trên tông giá tn tài san cUa Qu$ trU' trái phiu Chinh phil 

"Giá bánlGiá phát hOnh" Là mO'c giá Nhà du tu' phâi thanh toán d mua môt dan t4 qu$. Già 
bán/Giá phát hành bang mênh giá (trong do't chào bàn ln du ra cOng 
chUng) hoäc bang giá trj tài san rOng trên môt dan vi qu cong  thOrn 

ph! phát hành quy dinh tai DMu lë Qu}7. 

"Giá mua l?i" Là mCiv gia ma COng ty Quán l? Qu$ phái thanh toán d mua lai tO' 
Nhà du hi' mt dan qu Giá mua Ii bang giá fri  tài san rOng trOn 

môt dan 4 qu5 trU' c ph! mua Ia! ChCrng chi Qu$ quy cilnh tai Diu lê 

Qu. 

"Ph! quán l qu" Là phi phài trá cho Cong ty Quàn 1$' Qu cung cp d/ch vy quàn lj qu? 
dâ du'o'c quy dlnh tai Di4u lê Quj7. 

"PhI phát hành/phi mua li" Là phi ma Nhà du tu' phái trã khi mua/bàn mt dan t4 Chcrng ch! Qu}7. 
PhI phàt hành/phi mua lai tInh theo t lê phn tram trOn s6 tin däng 
k$' mualgià tn mua Ia! theo quy ciinh tai Di4u 19 cUa Diu lê Qu5 

"c6 tOt Qu2" 

"Näm tài chinh" 

Là s6 Iai nhuân cOn lai cUa Qu5 sau khi trU' di các chi phi hap íê và 
du'o'c D?i  hOi Nhà du tu' quyt dinh  chia theo tj" lê sO' hOt cOa Nhà 

du hi'. 

Là mu'O'ihaithang tinh tU'du ngày 01 tháng 01 dn hétngày3l thang 
12 närn du'ang Ich hang nãm. Nãm tài chinh du tiên cOa Qu? së 
du'ac tinh tO' ngày Qu duct Uj ban ChO'ng khoán NhO nu'O'c cp Giy 
chO'ng nhân dãng kj 1p qu cho dn h4t ngày 31 thang 12 cUa nOm 
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"Giá fri tài san rang cOa Qu" Là t6ng giá tn các tài san và cac khoàn du tu' do Quj s& hCru trCi' di 
cac nghTa vu no' cOa Qu? t?i  ngay tn,&c ngay cf/nh  giá. 

"Ngày inh giá" Là ngày ma Cong ty Quán Ij Qu7xac inh giá fri tài san rOng cUa Qu 
theo quy d/nh tai Luât chO'ng khoán và Diu Iê Qu$ 

"Ngày giao dich ChU'ng chi Là ngày cf/nh giá ma COng ty Quàn I? Qu., thay mt Qu2, phát hành 
Qu" và mua Iai ChCi'ng chi Qu2 (Ngay T). 

"Th&i d1m ciOng so Iênh" Là thO'i dlm cu6i cOng ma dai I' phãn ph61 nhân Iênh giao d/ch tr 
Nhà du tu' dO thu'c hiên giao d/ch. 

"Lut ChO'ng khoán" Luât ChO'ng khoán sO 70/2006/QHI I ngày 29/6/2006 cO hiêu Iy thi 
hành tO' 01/01/2007 và Luát sO 62/20101QH12 ngày 24/11/2010 sO'a 
dOj bO sung môt sO DiOu cUa Luât ChO'ng khoán, CO hiêu Iu'c thi hành 
tCrngay 111/2011. 

UBCKNN Cly ban ChO'ng khoán Nhà nuc 

"Các dinh nghTa khàc" Càc cf/nh nghTa khác (nOu cO) se ckrc,c hiOu nhu' quy cf/nh  trong Lut 
ChO'ng khoán và cac van bàn khác cO lien quan. 

III. CcYHQIDAUTIr 

3.1 Tóng quan v nn kinh t6 Viêt Nam 

K tü' cuôc khüng hoáng kinh té tài chInh toàn cu nàm 2011, mc dü chiu ành hu'ó'ng áng k nhu'ng 
sau 06 nám, nn kinh t Vit Nam vn at &vo'c nhiu kt qua tIch cu'c và quan trQng, th hin qua 
tang tru'O'ng GDP & mü'c khá, lam phát cfu'o'c duy tn 0' mü'c 6n dlnh,  du tu' trv'c tip nu'O'c ngoai FDI 
và kim ngach xut, nhâp khu at kt qua khà quan. 

Nn kinh t dii' báo bt du mt chu ki tang tru'&ng mo'i 
vo'i tang tru'&ng GDP tang dan va lam phát & mu'c thap 

NguOn: TOng cuc thOng kê 
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Trong giai coan 2018 — 2020, nn kinh té Vt Nam &J'9'c kS'  vong Se tang trt.ró'ng manh me ho'n. 
NhO'ng ng I'c lam nn tang cho st,i' phát trin cüa nn kinh t trong giai do?n to'i baa g6m: 

- Các chInh sách h6 tro' tang tru'O'ng: 

Theo Ké hoach pháttrién kinh té xa hi giai oan  2016-2020 cüa Chmnh phü, giai o?n  2018-2020 
tip tyc du'cyc h trc bô'i mQt bat các chinh sách nhm thüc déy nn kinh t4 tang tru'&ng nhanh Va 
bn vü'ng, nhu' chinh sách tin te Iinh hoat, dm baa giá trj c6ng tin Vit Nam; co' cu lai  thu, chi 
ngân sách nhà nu'O'c, tang t trcng chi du tu' phát trin; thu'c hin tái cu trUc h thóng tài chInh và 
cài té khói doanh nghip nhà nc CO hiu qua và thy'c chét; chInh sách tin lu'o'ng, tin cong 
cài cách thea nguyen tc thi tru'âng, phü hp vO'i tang nàng sut lao ng. Dc bit, vic náng cao 
vai trô cüa khu vu'c doanh nghiep ngoài qu6c doanh &i'ç'c nhén mnh nhu' là dong ly'c tang tru'&ng 
chInh trong nhO'ng näm tOi. 

Các chInh sách th.i'cc d.ra ra tao mi dlèu kiên thun bo'i clé khu vu'c doanh nghip ngoài quóc doanh 
phát trién nhu' cal thin môi tru'O'ng u tu', nâng cao nàng lyc c?nh  tranh cüa Vit Nam; h tr doanh 
nghip Co co' hi tip can bmnh éng vO'i cac ngun ly'c, nht là v v6n, dét dai, tài nguyen và éy 
m?nh tinh thn khO'i nghip. TInh den hét nàm 2017, u'O'c tmnh Ca nu'O'c CO khoâng trên 700.000 doanh 
nghiêp ngoài qu6c doanh dang hoat dng, s dyng gn 62% téng s6 lao dong trong các loi hmnh 
doanh nghip, dOng gop khoâng 40% GDP cà nuc. 

Trong giai don tru'àc day, chmnh nhä nhG'ng cài cách the ch kinh t thea hu'âng cài t6 kh61 doanh 
nghip nhà nu'O'c vá m& ho'n d6i vO'i khu vy'c kinh t ngoài quóc doanh dã dem l?i  tang tru'O'ng GDP 
binh quân hang nam > 7% trong mt giai do?n dài. Ben canh  do, vic gia tang các cam kt quóc té 
thông qua k' kt cac hip dinh thu'cng mai ty' do nhu' AEC, ASEAN + 6, VN EU FTA va dac biêt là 
CPTPP... hay viêc m& tha môt bat các ngành, nài "room" cho các doanh nghip, m& tha thj tru'&ng 
bt dông san cOng dOng gop tIch cu'c cho phát trién kinh té trong giai do?n sp tO'i. 

- Nim tin ngu'&i tiêu dUng vâ tin dung du'o'c cUng Co 

T trpng thành phen tiêu dOng ho gia dInh y4u tO C trong GDP) chim blnh quân khoàng 70% trong 
GDP. Do vây, bin dong cOa thânh phen nay cO ành hi.thng khá lan tO'i tang tru'ang GDP hang nàm. 
Thea baa cáo mài nht v ch so nim tin ngu'ô'i tiêu dOng du'cc cong be bO'i Nielsen, Vit Nam dt 
115 diem trong qu' lV/2017 — du'ng v tn thCr 07 toàn cu va là mt trong nhO'ng quOc gia cO mCi'c do 
lac quan nht. Nhu cu tiêu dOng nOi dja ti Vit Nam dang giüp duy tn dà tang tru'O'ng GDP, thea 
cách châm nhu'ng an toàn hcvn. Tang tru'ang doanh thu bàn be sau khi giàm manh cu6i nàm 2012 dà 
hi phyc trang 05 nàm tra l?i  day, nh& vao giá cà On dlnh  và lai suet thp. ChInh viêc lài sut tin gO'i 

ngan hang thp cong  vO'i niOm tin vào kinh t tang tru'ang tr& l?i  dâ thOc dy ngu'ô'i dan giâm bat tit 

kim và tang cu'âng chi tiêu tr& lal. 
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t FDI giái ngân Can can XNK c1ia kh61 FDI 

CHI SO NIM TIN NGLmi TIEU DUNG TOAN cAu. 
KHU VIfC DONG NAM A. Q42O17 

Doanh thu ban lé Viêt Nam 1991 — 2017 

Ngu6n:T6ng cuc th6ng kê, AC Nielsen 

- Dáu tu' tr tip ntr&c ngoài 

Khu vu'c FDI ngày càng dóng vai trô tich cu'c trong vic thUc dy tang tru'O'ng kinh t trong nhu'ng 
nãm gn day, th hiên qua viêc tao ra viec lam lao dong trong các ngành san xut cOng nghip, dóng 
gop Ian vào can can xut nhâp khu va gOp phn n djnh t giá ngoi té nha dông thu ngoai té tO' 
xut khu va du tu' mài. Trong nhu'ng nàm gn dày, dong v6n FDI du tu' vào Vit Nam ghi nhn 
nhG'ng s6 Iiu dáng tich ci'c. 

Nhä sv' on  dlnh  cOa dng ni t va chi phi nhân Cong ré, Vit Nam dã Va dang trO' thành diém.sáng 
thu hut FDI trong khu vu'c. Theo Credit Suisse, tang tru'O'ng xut khu cüa Vit Nam dã vu'cyt xa CáC 
nt.vO'c châu A (khOng tInh Nhãt Ban,) tOi 10 - 15 dim phn tram trong 05 nàm qua. DãC bit, xut 
khu thi4t bi dien tü' hin nay là mat hang xut khu hang du cOa Vit Nam, vuo't qua các mt hang 
truyn thOng nhu' may mc, dO da, Ca phê, gao. VO'i xu hu'O'ng hi nhp ngày cang sâu rng vào nOn 
kinh tO thO gi&i trong gial doan sOp tO'i, nguOn vOn dOu tu' tru'c tiOp nu'O'c ngoài nhln Chung sé COn 
tiOp tuc gia tang va dOng gOp ngày Càng Ian vào tang trung kinh tO cüa Vit Nam. 

FDI dóng gop Io'n vào hot dông XNK và tang tru'o'ng GDP (do'n vi: ti" USD) 

Ngu6n: F/A, BVF 

Mac dO con môt so vOn dO tru'O'c mOt nhu' cai cách doanh nghip nhà nu'O'c, rüi ro tru'âc nhG'ng bOt 
On trên thj tru'ng toàn CU khi hi nhp sâu rng, énh hu'&ng cOa biOn dOi khi hu... nhu'ng vO'i 
nhu'ng kOt qua khá quan trong thai gian gOri day, quyet tam câi cách cüa Chinh phü cOng su' phát 
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trin cüa khu vu'c kinh t ngoài quóc doanh, nn kinh t4 Vit Nam dircc kS'  vQng Se 6n dlnh  va ct 
cánh trong gial do?n sap tài. 

Tang tru'&ng GDP cUa Viêt Nam vã các nu'&c trén the gi&i 
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3.2 Co' hi du tu' th tru'O'ng c6 phiu Vit Nam 

Cüng vO'i sy' phyc hi cüa kinh té vi mô, th tru'äng C6 phiu (TTCP) Vit Nam ngày Gang nhn du'çc 
si,i' quan tam cüa cac nhà du tu' trong nu'O'c và qu6c t. Tmnh dn ht qu' I näm 2018, von hôa th 
triyäng dã dat 4,16 triêu t) dng (183 t) USD), tang 18,4% so vâi cu6i nàm 2017, tu'ng du'ong 
82,2% GDP — dày là mi'c cao nht tü' khi thành 1p th tru'O'ng cht'ng khoàn (TTCK). Ben cnh dO, 
TTCK Viêt Nam tip tuc Co sy' tang tru'O'ng thn tOc ti4p n6i nhO'ng thành cong cüa nàm 2017. VN-
Index ktthüc qu' 1/2018 dat 1.174,46 tang 19,33% so v&i cu61 nãm 2017 và dCi'ng du th giO'i v 
mü'c tang tru'&ng. Tu'cYng ty', HNX-lndex tang 13,35% len 132,46 dim, UPC0M tang 10,5%. Thanh 
khoan cüa thi tru'&ng thai gian qua cOng cô su' tang tru'O'ng dáng k. TOng khOi kvç'ng giao dlch  toàn 

thl tru'ang dat ho'n 20 cO phiOu, tang 13% 50 vài qu' tru'âc, tu'oig ü'ng tOng giá trl giao dich dt 
523. 964 nghIn t dOng, tang 23,4%. 

Giá trI v6n hóa thl tru'àng chU'ng khoán Vit Nam Giá trj mua/bán rông kh6i ngoi (nghln tb') 

CO 03 nhân tO chInh tao  nn tang cho trin vçng tang tru'O'ng cüa TTCP gial doan 2018 —2020: 

Thc,'nht, vO'i kt qua tang tru'O'ng dã tao  1p trong nhO'ng vCi'a qua, nn kinh t4 Vit Nam dang chuyn 
10 



mInh tü' giai oan hi phuc sang tang t6c bü't phá m?nh  me trong bói canh tang tru'&ng kinh t &cc 
duy tn & mü'c cao, lam phát dt.vcyc kim scat khá t6t, mt bng lãi sut duy tn & mU'c thp, t9 giá &vcyc 
iu hành chü ng. Ho'n nG'a, trong giai doan 2018 — 2020, viec ChInh phü thy'c hin mt chInh 

sách tin t linh ho?t theo hu'o'ng h6 trç' thUc dy tang tru'&ng là mQt li d1m quan tr9ng cho TTCP 
Viêt Nam. 

Thü' ha v&i viec có phn hôa tip tc din ra m?nh  me, hoat dng huy ng v6n qua TTCP th.j'oc k9' 
vong sé tang m?nh.  Theo u'o'c tInh cho giai on 2018-2020, c6 phn hOa thông qua chào bàn ln 

ra cong chUng (IPO) at 9,7 USD, hoat Qng thoái v6n doanh nghiêp nhà nu'&c d?t  16,6 t 
USD. Ho'n nO'a, cac ngân hang thu'ng mi ti4p tyc Co k ho?ch tang v6n d áp ü'ng nhu cu tin 
dung gia tang, cOng nhu' vc thy'c hin Basel II nén Co th4 sè huy dQng them khoáng 3,8 t USD. 
Hot ng có phn hôa din ra mnh me sé giUp tang quy mO thj trLthng chCvng khoán, a dng so 
lu''ng hang hôa va'i nhiu hang hôa hp dn han, giUp nâng cao thanh khoàn thj tru'ô'ng. 

.:. :..... .. 

TOng giá tn thoái vOn DNNN 

(nghIn tj VND) 

:1 

17,74 18,83 134,6 

TOng giá tn Co phn hOa DNNN 

(nghIn tj VND) 

36,52 7,11 2,58 

TOng giá trl th tru'O'ng cüa càc DNNN da cO 
phn hôa (nghIn tj VND) 

295,6 39,12 213,7 

SO lu'cYng DNNN ã cO phn hôa 499 56 45 

NguOn: BO Ta! ch!nh, HOSE, HNX 

ThU' ba, tInh hp dn cüa th tru'O'ng chU'ng khoán Vit Nam so vâi cac nii&c trong khu vy'c. Nàm 
2017, hu'&ng l'i tO' dông vOn ré chày vao thi tru'&ng cO phiu, TTCP toàn cu du tang m?nh,  trong 
o Vit Nam cOng nm trong nhôm cac thi trithng tang tru'&ng vu'9't tri v&i tOc tang tru'&ng trên 

40%. Qua ô, nhà u tu' k vcng MSCI sê u'a th tru'&ng Vit Nam vào "danh sàch theo dôi", Va 
giai doan 2019 — 2020 Vit Nam CO thO thi'o'c chInh thü'c nm trong nhôm các th! trt.thng mO'i n61. 
Ben canh o, mcrc P/E cOa thi tru'ng cO phi4u Vit Nam khá hp dn so vO'i các nu'O'c trong khu 
vu'c, chng han khi so sánh vO'i thi tru'ô'ng An DO, Indonesia và Philippines. Tang tru'&ng doanh thu 
va lo'i nhuân bmnh quan 05 nàm cüa cac doanh nghip Vit Nam & mO'c dn du các nu'O'c trong khu 
vu'c. Nhôm cac nu'O'c cô mO'c tang tnu'&ng bU't phá ho'n hn tnong khu vu'c gOm CO Viêt Nam, 
Indonesia, Philippines (cac nu'&c DOng Nam A). 

4 
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Ngu6n: BVSC thang 7/2018 

IV. THÔNG TIN VE CONG TY QUAN LY QU? 

4.1 Các thông tin chung v Cong ty Quán I Qu 

4.1.1 Thông tin co'bân 

- Ten Cong ty: 

Ting Vit: Cong ty TNHH Qun I qu9 Bao Vit 

Ting Anh: Bao Viet Fund Management Co Ltd. 

Viéttt: BVF 

- Giy phép thành Ip 
Va hoatctong 

só 05/UBCK-GPHDQLQ do Uy ban Chi'ng khoán Nhà nu'O'c 
(UBCKNN) ban hành ngày 08/11/2005 và CáC d1u Chinh bó sung cüa 

Giy phép nay 

- Try s& chInh: Tng 6, Toà nhà so 72 Trn Hu'ng Dao, Phu'ô'ng Trn Hu'ng Dao, 
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Qun Hoàn Kim, TP Ha NOi 

- £a chi VPDD Lu 4, 233 eóng KhO'i, Quân 1, TP.HCM 

- V6n iu l: 100 t) d6ng 

- Diên thoai: (84-24) 3 928 9589 

- Fax (84-24) 3 928 9590 

- Website: http://www.baovieffund.com.vn  

4.1.2 Gio'i thiëu v pháp nhân s&husu  Cong ty Quán ly Qu? 

Cong ty TNHH Quân I Qu9 Bo Vit là dn vi thành viên do Tp doàn Bo Vit ('Bâo Vit,.) du t.v 

100% von ièu l. 

- V/ th4 khác biêt Va vu'tt trOi: 

Là flp oàn Tài chinh - Bâo him hang du t?i  Vit Nam, Bo Vit CO lich  s Iâu ô'i vâi han 50 näm 

phát trin, thu'ang hiu uy tin hang u thi tru'ng, i ngO nhàn sy' giàu kinh nghim trén thi tru'ô'ng 

tài chInh bo h14m vO'i han 170.000 can b, di li', tu' vn viên. Mang Iu'O'i phân ph6i quy mô lO'n, 
gm 200 chi nhánh, han 700 phong giao dch bao phü rông khp cac tTnh thành cüa Viet Nam. Là 
Tap oàn Tài chInh - Bo him kinh doanh da dng trong cac linh vy'c bo him phi nhân thp, nhân 

thQ, quân l' qu9, chu'ng khoán va cac dich  vu tài chInh khác, dn du th tru'ng v linh vu'c bao him 
vO'i doanh thu phi gOc bào him phi nhân thQ dt 9.487 t dóng Va tOng doanh thu phi bào him nhân 

thç dat 22.149 ti  dOng nàm 2017. 

TOng doanh thu vã Iç'i nhuãn hop nhât giai doan 2013 - 2017 

Dan vi: tj cTOng 

V 

HA 
U 

1 



Tài san hçp nht giai doan 2013 -2017 

Dan vi: tj clÔng 

91 4O2 

Tài san khác 

Du ttai chInh dài han 

TSC€,BDSdãutu, TSdódang 

Cho vay khách hang 

• Tài San ti baa hirn 

• Phái thu ngán han, dà han 

• Tin & tucing duing tién 

• Du tu'tài chinh ngn han 

Ngu6n: BVH 

- Ti4m näng tang tni'&ng IOn: 

Bào Viêt da xay dt.vng nn tang tao da cho su' tang tru'&ng bn vu'ng trong tLlang Iai va chun bi sn 
sang khai thác cac co' hôi to IOn trén thi tru'o'ng tài chInh bao him Vit Nam. Két qua kinh doanh 
tang tru'&ng ben vG'ng, hiêu qua Bao Vit d?t  kt qua tang tru'&ng doanh thu và Iç nhun 6n dInh 
vO'ng chc qua các nãm trên cac mang bao hiem - du tu' - djch vy tài chinh. Trong bói canh nn kinh 
t4 con nhieu thách thCrc, Bâo Viêt vn duy trl khâ nàng sinh Iô'i 0 mü'c khà quan. 
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Khà nàng sinh lô'i 

Dan:% 

23,6% 

2013 2014 2015 2016 2017 

ROCC: Lci nhuOn ou thuR/ Vc5n thRu îé 

ROE: Lcxi nhuOn sau thu/ V6n chü sóhOu 
LN5717r)T Lui nhuhn suu tiuR/T6ng doanh thu 

* ROA: LcE nhudn sau thu/ $nq Tà u5n 

NguÔn: BVH 

UTHECNHTRANHCUABAOVIT 

• Ip oan báo hi4m hang u va Iâu ô'i nht t?i  Vit Nam; 

• Tp oàn bo him tài chInh quy mô l&n hang du t?i  Vit Nam; 

• Thu'ng hiu IO'n va uy tin, chim u'c lông tin cüa khách hang và &J'Q'c biM dn rang râi trên 
khp câ nu'&c; 

• Tim lu'c tài chinh manh, s& hCru qu9 t Ian, quy mô v6n Va tai san hang u trong cac tp 
oan tai chinh, báo him; 

• Co' s& khách hang Ian, phân khüc khách hang da d?ng; 

• Nang li'c phát trin san phm hang du Vit Nam, Co khâ nàng cung cp dlch  vy tai chInh trpn 
gôi, a dang; 

• Mng lu'ài phü khp câ nu'O'c ma khong cOng ty bao him nào ti Vit Nam so sánh &wc; 
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4.1.3 Gio'i thiëu v Hi d6ng Thành vien ('HEJTV,) Cong ty Quán Ij Qu 

Ong Phm Ngçc Scm + TrInh d chuyên môn: 

Chti tjch HDTV CCr nhán Thu ngan sách — Hçc viên Tài chmnh. 

• Cu' nhân Trung thp chInh tr - Chinh tn Nghe An. 

• Cu' nhân Cao cp I' Iuân chinh tr - Hpc viên hành chmnh quóc gia 
Ho Chi Minh. 

+ Kinh nghim lam vic: 

• Ho'n 28 nàm kinh nghim lam viêc trong linh vy'c tài chInh, bo 
him. 

• Giám 6c Cong ty Bo Vt Nhân thç Ngh An tü' tháng 03/2004 
dn thang 06/2014. 

• Phô Giám 6c kh61 Pháttnin kinh doanh, T6ng Cong ty Bo Vit 
Nhân thp kiêm Giám c6c COng ty Bo Vit Nhân thQ Ngh An tü' 
thang 0612014 d4n thang 01/2015. 

• Phô T6ng Giám 6c, T6ng Cong ty Bâo Vit Nhân thp kiêm Giãm 
dóc Cong ty Bâo Viêt Nhân th9 Nghê An tCr thang 01/2015 n 
thang 09/2015. 

• PhO Tong Giám dOc, TOng Cong ty Bo Vit Nhân thQ tU' thang 
10/2015 cn tháng 09/2016. 

• TOng Giám dOc, TOng Cong ty Bo Viêt Nhân th9 tü' thang 
09/2016 dOn nay. 

Ong Nguyn Xuân Vit + TrInh d chuyên môn: 

Thành viên HTV • K9 su' Cong ngh chO tao may — ?i hçc Bach khoa Ha Ni 

• Cu' nhân Qun tn kinh doanh thu'o'ng mai — van bOng 2 — i hQc 
Kinh tO QuOc dan Ha NÔI. 

• Chü'ng chT Hçc viên si quan du' bi — Tru'ô'ng Si quan Chi huy K9 
thuât Phông KhOng. 

+ Kinh nghim lam vic: 

• 23 nàm kinh nghim lam vic trong linh vi,j'c tài chInh, bao hiOm. 

• Phô TOng giám d6c TOng Cong ty Bào hiOm Bao Vit ti' tháng 
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5/2015 dn tháng 01/2018. 

Quyn T6ng giám d6c Tong cong ty Bào him Bào Viêt tü' tháng 
01/2018 dn thang 8/2018. 

• TOng giám d6c TOng cong ty Bâo him Bào Vittü' tháng 08/20 18 
den nay. 

Ong Nguyn DInh An + TrInh d chuyên mon 

Thành vien HDTV • Thac si Kinh t Tài chinh — ai hçc Staffordshire, Anh QuOc
HI 

• CCr nhân Kinh t4 — Sai hçc Kinh t QuOc dan 

• Ch(rng chi hành nghè quàn l' qu9 - Uy ban Chü'ng khoán nhà 
nu'àc 

• Chü'ng chi LOMA — Bâo hiem nhân thQ 

+ Kinh nghim lam vic 

• Hon 12 nàm kinh nghim lam viêc trong linh vu'c du tu' tài chinh. 

• Tru'&ng Ban Thu' k' TOng ho'p, Tp doan Bào Vit tü' 11/2016 
dn 01/2017. 

• Thành vien Hi dOng thành viên Cong ty TNHH Quân l Qu9 Báo 
Viêt tCi' tháng 1/2017 tO'i nay. 

• Quyn TOng Giám EOc Cong ty TNHH Quàn l' Qu9 Bào Viêt t' 
tháng 2/2017 tO'i thang 7/2018. 

• TOng Giám DOc Cong ty TNHH Quân l Qu9 Bào Vit tü' thàng 
7/2018 tO'i nay. 

4.1.4 Gio'i thiêu ye Ban dieu hành Cong ty Quàn ly Quj? 

Ong Nguyn DInh An Xem thông tin tai phen trên 

TOng Giám dOc 

4.2 Các thông tin ye tInh hinh hoat dông cüa COng ty Quàn l Qu9 

4.2.1 r6ng quan v COng ty Quán ly Quj7 

Du'o'cthành lâptU' thang 11/2005 vài sO vOn d1u le hin tal là 100t) dng, COng ty TNHH Quân l' 
qu9 Bào Viêt cung cep cac dich vu quàn l' danh muc du tu', lap và quàn l' qu9 du tu' chü'ng khoán, 
tu' vn du tu' chü'ng khoán cho nhiu cong ty bo hiem IO'n va các tO chü'c có nhu cu du tu' tài 
chmnh trên th tru'&ng. Hoat dng du tu' cüa Cong ty luOn hu'O'ng tO'i cac chuen mv'c  an toàn, hiu 
qua va tang tru'O'ng bn vu'ng. Do do, tOng tài san quàn l cüa cOng ty Co mü'c tang binh quân là trên 
8%/nàm. Ke t' khi du'ç'c thành 1p den nay, Cong ty luOn là mt trong hai cong ty quàn l qu9 cüa 
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Vit Nam cO gia tn tài san quân I dn du thi tru'äng. Tai thOl dm 31/12/2017, t6ng tài san quàn l I 
cüa Cong ty dt xp xi 44.488 t dóng. I  

Hin ti Cong ty sang quàn I 06 danh myc du tu' cho cac nhà du tu' tó chU'c I&n trên thj tru'ng va 

03 qu9 mO, 01 qu9 thành viên, trong o qu9 Du ti Co phi4u Nàng dng Bào Vit (BVFED) là qu9 
ma' u tiên trên thi tru'ô'ng trin khai hlnh thU'c nhn lnh in Wi', t?o  sy' thun lg'i t6i a cho khách 
hang khi tham gia du tu'. 

Là mt trong 3 try ct cüa Tp oàn Bâo Vit, thy'c hin cac ho?t ng du tu' tü' 
ngun d phông phi bào him cho các cTo'n vi thành vien. 

• Là mt nhà u tu' ló'n,chuyên nghip và chü ng trên thj tru'o'ng, c bit vâi hoat
flI 

dng u tu' trái phi4u (quy mO giao djch hang nàm dt 25.000 — 30.000 t dóng) 

• CO quan h hp tác cht chê, au dài vO'i nhiu d61 tác l&n trong và ngoài ntthc. 

• MO hlnh quân trl hin di, chuyên nghip theo các chun mv'c quOc té. 

• Các quy dinh, quy trinh cho mgi ho?t dng â cu'g'c xay dy'ng dy ti, phü ho'p yeu 

cu va thv'c t cüa thi tru'Yng Vit Nam. 

• Nhân su' cht Iuvng cao, nhiu kinh nghiem Va am hiu thj tru'ô'ng. 

• Nn tang cong ngh thông tin hin d'i. 

So vO'i các cong ty quàn l qu9 dang ho?t Qng trên th tru'ô'ng Vit Nam, Cong ty Co CáC u'u dim da 
&i'g'c.kh&ng djnh nhu' sau: 

- MO hInh quàn t4 doanh nghip hin d? theo chun qu6c t4, hu'O'ng to'! khách hang: 
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Nàm knh nghim cüa can bô quan l' chü chót 

Tru'Ong VPDD 

25 

20 

15 

10 

5 

 

GD PTKD GD PT GD HG GD KSTT 

- Nhân Si, cht Iu'o'ng cao, cloi ngQ chuyên gia c74u tu' giàu kinh nghiOm: 

So nàm kinh nghiem binh quân cüa can bô là trên 10 nàm. 

• Hcn 55% can bô là thac s9 cac chuyên ngành lien quan. 

• 13% can bô dt chCrng chi CFA. 

Hoot dtng c1u tu' du'o'c van hành hiêu qua: 

• Diu hành danh muc do các can bô CO kinh nghim, k9 nàng tOt và am hiOu thi tru'ô'ng. 

• Han mü'c, muc tiêu va tiêu chI du tu' &vc thiOt 1p rO rang trén co s& thOng nht vO'i khách 

hang nên cac k lut du tu' ciu'o'c thu'c hin nghiem tUc. 

• Các quy dinh,  quy trInh, hu'O'ng dn du tu' u'cYc thi4t lap dy dü. Can bô quan l' cac danh 

muc luôn u'o'c hO tro' dy ü bO'i các báo cáo, thông tin cung thp tü' b phn phân tIch, giao 

dich àm báo Cong tác iu hành danh myc &c thy'c hin mt cách CO hiu qua. 

• Các mô hmnh áp dung  cho Cong tác phan tIch, djnh giá, x4p hng tin nhim, hO tr cong taG 

ra các quyt dinh du tu' du'ç'c xây dv'ng dy d. 

• Kim scat nôi bô, kim soát tuân thu thu'c hin viec kim soát tru'o'c, trong Va sau giao dich, 

dm bào tuân thO cac quy thnh va h?n  chO ctu tu'. Cong tác dánh giá hiu qua du tu' u'o'c 

thy'c hiên c 1p vO'i KhOi Du tu' thea các tiêu chun, tiêu chI, mu biu thOng nht vài 

khách hang. 
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Kim sot tugn 
thk 

Kim sot và 
danhgiCriii rn 

Nghièn CLVU 

VTmO 

Phnhfth 

thông tn 

Th tfuäng Tlnh clt ngun v6n 
1(6 hoch dutt1tSCf) 

Tinh thanh khoàn 

cô) DM 

Danh mycdutu. 
I-4iuquádutv 

Dy báo, dcra ra 
Danh rnyc nujc lieu 

Dura Drho Muctiêu DM DanhmycdtkidUtU 
dnh gi, dy bão 

Yêu cu kh%ch hang 

K6 hooch du ttfCP 

Nghiên c,ru 

P.NCCL 

Nghièn ctu danh Nghn cu danh mvc duXy dyng danh myc du QI Danh myc c1u tu 
lu

Kh6 (tu tt 

Ith6i do ttr Kh6 Thu tct Khói du tu 

4.2.2 K& qua kinh doanh cüa COng ty Quàn !j Qu$ trong 5 nãm gan day: 

VO'i nhG'ng nn tang cu'o'c xây du'ng  vu'ng chk, nen tru'c diu kiên thi tru'ô'ng con nhiu blén ng 

va nhO'ng khO khàn chung cüa ngành quân l qu9, Cong ty vn at dic kt qua kinh doanh 6n jnh 

và kha quan, cv th4 nhu' sau: 

T6ng tài san quan l cüa Cong ty ti thO'i a14m 31/12/2017 là 44.488 t dng Va là môt trong hal 

cong ty quàn l' qu9 CO t6ng tài san quàn l Ian nht th tru'O'ng 

TSLNSTNDL trong gial coan 5 nàm trung blnh dt 28%. 

Dan vi: tç'  d6ng 

Doanh thu tU' hoat 50ng kinh doanh 42,2 46,1 54,1 80,5 100,5 

Doanh thu tü' hoat dOng tài chmnh 6,4 5,5 4,9 7,6 6 

Lo'i nhuäntru'àcthué 16,5 15,4 18,9 31,0 39,5 

Lçi nhun sau thu 13,2 12,4 15,1 24,8 31,6 

Lu'u j': Các thông tin v4 hoat dOng cQa COng ty TNHH Quân Ij' qu7 Báo Viêt trong qua khü' khOng CO 
ham ' dam bâo cho khâ nang ho?t dOng cüa cOng ty trong tu'o'ng Iai 
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4.3 Qu9 du tu' do COng ty Quàn l Qu9 dang quân ly 

Qu9 Du tu' c6 phiu Näng dng Bão Vit (BVFED) 

Qu9 u tu' Co phiu Nàng dong Bào Vit &vo'c thành 1p vao thang 01/20 14, là qu9 mO' du tiên 
trên th tru'&ng kva chçn chi4n Iu'o'c du tu' chü dng. Qu9 áp dung chin lu'o'c du tu' chü dng theo 
dO trçng cüa càc loal tài san trong danh muc du tu' cüa Qu Se dii'ç'c diu chTnh linh ho?t cl näm 
bt kjp thai cac co hôi du tu' trên th tru'ong cO phiu và th trithng lãi sut CO dInh  can ccr vao su' 
van dng tu'ng d61 giCva hal th trithng, dc bit trong khoàng thô'i gian trung — dài h?n.  Qu9 BVFED 
cOng là qu9 m& du tiên trén thi trithng áp dung hlnh thü'c giao dch din ti', to sy' thun tin t6i cia 
cho nhà du tu' khi tham gia giao dich. 

• Qu9 Du tu' Giá tn Bâo Viêt (BVIF) 

Qu9 Ou tu' Cia tn Bào Vit du'o'c thành 1p vao tháng 10/2015 du'Oi dang qu9 thành vien vâi mü'c 
vOn diu lé là 1.000 t clng. Hin tai, Qu9 BVlF là mt trong nhG'ng qu9 thành viên cO vOn diu l lan 
nht trên thi tru'o'ng Viêt Nam. Qu9 BVIF ra dô'i vO'i myc ciIch don du xu hu'ang M&A, ho?t dng cO 
phn hOa và thoái vOn doanh nghip Nhà nu'O'c, nm bt co' hi ti' lung vOn du tu' mO'i do hiu Ci'ng 
tO' quy dnh nO'i "room" và dam phán Hiêp djnh dOi tác xuyên Thai Binh Du'o'ng (TPP) thành cong. 
Chin lu'o'c du tu' cüa BVIF là tham gia cac dç't IPO cO phn hOa doanh nghip nhà nu'ac, mua/bán 
tái cu trUc doanh nghip, cac dtthoái vOn ngoai nganh... vOl djnh hu'âng tra thành cO dOng lan ci 
cô th cOng tham gia vao ho?t dông quán tr cOa doanh nghip và tao ra các giá trj gia tang. Ben 
canh vic du tu' vao cac doanh nghip, BVIF sé du tu' linh hoat vào các tài san khác tOy theo ciiu 
kin th tru'o'ng nhm tang hiu qua cho Qu9, tOi cia hóa ki nhun cho cac thành vien tham gia gop 
vOn. 

• Qu9 Du tu' Trái PhiOu Bào Viêt (BVBF) 

Qu9 Ou tu' Trái Phiu Bâo Vit du'o'c thành 1p vao tháng 04/2016 du'O'i dang qu9 m&, tp trung du 
ti vào cac loal tài san cô do an toàn cao nhu' trái phi4u ChInh phO, trái phiéu Chinh phO baa lãnh, 
trái phiu doanh nghip cO d tin nhim cao, tin gOl, cong cy th tru'o'ng tin t Va các tài san du 
tu' lãi sut cO djnh khác. Nhà ciu tu' muc tiêu cOa Qu9 BVBF là càc nhà du tu' CO mO'c dO chp nhn 
rüi no thp, CO XU hu'O'ng tim kim môt kênh du tu' an toàn, On djnh. Qu9 BVBF là san phm qu9 m& 
thO' hal cOa BVF và nm trong k hoch phát triOn chuOl san phm qu9 du tu' cOng chOng d dáp 
U'ng nhu cu cia dng cOa các nhà du tu' trên thi tru'O'ng. 

• Qu9 Du tu' CO Phiu TniOn vQng Bào Vit (BVPF) 

(Chi ti4t theo Ban Cáo bch nay) 

V. NGAN HANG GIAM SAT 

- Ten ngan hang: Ngân hang TMCP u tu' và Phát trin Vit Nam — Chi nhánh 
Ha Thành 

- Giy phép hoat dOng: SO 0100150619-073 cp ln du ngày 12/09/2003, thay dOl 
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In mIii (10) ngày 20/05/2015 do S& Ké hoach và Du tu' 
Thành phó Ha Ni cp. 

Giy phép hoat ong Iu'u ks': S6 510/QD-DKHDLK ngày 01/08/2006 do Uy ban ChU'ng 
khoán Nhà nu'âc cp 

- Try so' áng k: 74 ThQ' Nhum, Hoàn Kim, Ha Ni 

- iên thoai: (84-24) 3 9411840 

- Fax: (84-24) 3 9411847 

VI. TO CHU'C DU'çYC UY QUYEN 

- Ten to chU'c: Trung tam Lu'u k Chü'ng khoán Vit Nam 

- Giéy phép thành lap: Quyét dlnh  sO 171/2008/QD-TTg ngày 18/12/2008 cüa Th:i 
tu'àng Chinh phü 

- Try so' àng ks': 15 Doàn Trn Nghiep, Quân Hai Ba Tru'ng, Ha Nôi 

- Eiênthoai: (84-24)3 9747113 

- Fax: (84-24) 3 9747120 

- Hoat cOng üy quyn: Dich vu Dai I' chuyén nhu'o'ng 

VII. DAt LY PHAN PHOI CHU'NG CHI QU? 

Danh sách Di l phân phOi va cac da diOm phán phOi ChU'ng chi Qu9 du'c quy dnh Cu the ti Phy 

lyc 3 cüa Ban Cáo b?ch  nay. 

Lu'u j: Nhà d4u tu' cO quyn m& tài khoàn va giao d/ch ChCrng chi qu$ tai nhiéu B?!  I' phân ph61 duçsc 

cong b6 tai Bàn cáo bach. Nhà du tu' cn Iu'u j tài khoân giao d/ch t?i  cac  D?i  Ij' phân phOi khác 

nhau là dc lap nhau. 

VIII. CONG TY KIEM TOAN 

Hang nàm, Cong ty Quân I Qu9 sé d xut it nhét 02 ('ha!,) cOng ty kiém toán theo các du kin quy 

djnh tai  Dieu I Qu9 và Ban cáo b?ch  nay cho D?i  hQi Nhà déu tu' 'hoc Ban D?i  d!n Qu theo Uy 
quyn cOa Dai hOi Nhà c1u tu') xem xét và Iy'a chpn cong ty kiém toán cho Qu9. 
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ix. CAC THÔNG TIN yE QU? DAU TI! 

9.1 Thông tin chung ye Qu9 

9.1.1 Ten va dia chi lien he cüa Qu$ 

- Ten Qu9 du tu': Qu9 Du tu' c6 phiu Trin vQng Bão Vit. 

- Loal hmnh qu9: Qu9 m& 

-Ten giao dich: 

o Bang tiéng Viêt Qu9 Du tu' C6 phiu trin vpng Bào Viêt
I Ni 

o Bng tiéng Anh Bao Viet Prospect Equity Open-Ended Fund 

o Ten vit tt BVPF 

- a chi lien he: Cong ty TNHH Quân I' qu9 Beo Vit, Thng 6, Toà nhà so 72 
Tthn Hu'ng Sao, Phu'a'ng Trn Hu'ng So, Qun Hoàn Kim, 
TP Ha Nôi. 

9.1.2 GiaAy  dãng kyphát hành 

SO 23/GCN-UBCK ngây II tháng 11 nàm 2016 

9.1.3 Gi4yphép thành Ip va hoat döng 

SO 24/GCN-UBCK ngày 29 tháng 12 nâm 2016 

9.1.4 Ban dai diên Qu2: 

Ong DO Anh Dü'c 

Chü tich Ban Sai diên 

+ Trmnh d chuyên môn: 

• Thac s9 Kinh tO — Sal hçc Kinh tO QuOc dan 

• Cr nhân Kinh tO phát triOn - Sal h9c Kinh tO QuOc 
dan. 

 

 

• Cu' nhân Luât — Dai hoc Luât Ha Nôi. 

+ Kinh nghim lam vic: 

• Ou'o'c ào to chuyên sau trong Iinh vy'c luât, cô 
nhiu kinh nghim v luât kinh tO, du tu', chU'ng 
khoán. 

• Giám dOc Ban du tu' — TOng Cong ty CO phn Tái 
Bao hiOm Qu6c gia Viêt Nam tii' nàm 2005 dn nay. 
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Ong Dinh Van Thng + Trmnh d chuyên môn: 

Thành viên Ban Dai diên • Cii' nhân Kim toán —Eai hoc Kinh t Quóc dan. 

• ChU'ng chi k14m toán CPA 

• Giy chU'ng nhn Dâng k hành ngh kim toán — Bô 
Tài chInh 

Ông Vu Ngçc Vu'qng 

Thành viên tam thô'i 

+ Kinh nghim lam vic: 

• Hcn 15 nàm kinh nghim lam viec trong linh vu'c ké 
toán, kim toán 

• PhO T6ng Giám 6c Cong ty TNHH Kiém toán CPA 
Vit Nam tü' tháng 01/2012 d4n nay. 

+ TrInh d chuyên môn: 

• Thac aT Quàn trj Kinh doanh — Eai hoc Frederick 
Taylor, M9. 

• Cu' nhân Kinh té — Hoc vien Tâi chInh Ha Nôi 

+ Kinh nghim lam vic: 

• Ho'n 11 nâm kinh nghiem lam viec trong ITnh vu'c c5u 
tu', tài chmnh. 

• Dang cong tác t?i  Ban Du tu' — Tp oàn Bao Vit. 

9.1.5 Ngu'o'i Oiu hành Quj?: 

Ba Nguyn Minh Thanh + TrInh d chuyên môn: 

• Thac aT tài chInh - Di hoc Orleans, Pháp 

• Cu' nhân Kinh té — Dai hoc Orleans, Pháp 

+ Kinh nghim lam vic: 

• Hn 09 nàm kinh nghiem lam viêc trong lTnh vu'c phân tIch, 
dutu'tàichinh 

• Chuyên vien Phân tIch có phiéu tü' thang 0 1/2008 den thang 
10/2011. 

• Phô phong Phân tich có phiéu tCi' thang 10/2011 den thang 
10/2012. 

• Tru'&ng phong Phân tich c6 phiéu tO' tháng 10/2012 dn 
tháng 07/2017. 
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• Giám d6c Quán I' danh myc, Khói Du tu', Cong ty TNHH 
Quàn I Qu9 Bao Vit, ti' thang 8/2017 cn nay. 

Ông Nguyn D&c Lu'orng ~ Trmnh d chuyên môn: 

• C' nhân Tài chInh Ngan hang - Oai hQc Kinh t& Dai h9c 
Quóc gia Ha Nôi 

• Chü'ng chi hành ngh quan I tài san - UBCKNN. 

•• Kinh nghim lam vic: 

• Ho 08 nàm kinh nghim lam viêc trong linh vu'c du tu', trong 
cO cO ho'n 04 nàm kinh nghim quan l' danh muc du tu' cüa 
qu9dutu'. 

• Chuyên viên du tir qu9 Asiavantage Global Limited tU' thang 
10/2009 d4n thang 09/2014. 

• Chuyên vien thm dlnh Va cu tu' du' an, Ban Du tu', Tp 
doàn Bao Vit tü' thang 02/2015 dn thang 08/2015. 

• Giám 6c Quân l' danh myc, Kh6i Eu tu', Cong ty TNHH 
Quãn l' Qu9 Bao Vit, ti' thang 9/2015 den nay. 

9.2 Myc tiêu, chi6n lu'ç'c và han ch6 dau tu' cüa Qu 

9.2.1 Muc tiêu dãu tu': 

Qu9 hu'O'ng tài muc tiêu tao ra 1p'i nhun CO tInh cht bn vQ'ng, dài han cho nhà deu tu' trên co' sO' 
khai thác hiêu qua co' hQi deu tu' vao cac doanh nghip cO nn tang hot dng tot Va trin vong phat 
triên t?i  Viêt Nam. 

9.2.2 Chiën !u'c thu tu' 

Qu9 së áp dung chin lu'o'c deu tu' chü cOng (active), trong cO tp trung deu tu' vào cac cO phiéu 
niêm yOt trên thi tru'ng ch&ng khoán Vit Nam (HSX, HNX, UpCom) dy'a trên phu'o'ng pháp 
phân tIch co' ban (fundamental analysis - FA). CO phiu cu'cyc lu'a chçn deu tu' phai áp U'ng các 
tiêu chi deu tu' cüa Cong ty Quân l qu9, dm bao phan ánh chinh xac cac yu tO cOt lOi trong 
hoat ng kinh doanh cüa doanh nghip. CO phiu cüa cac doanh nghip ma Cong ty Quan l 
qu CO lç'i th thông tin, cO qua trinh theo dOi, cap nht lien tyc sé dii'Q'c u'u tiên. Trong qua trInh 
deu tu', cac yu tO th tru'ng cüa CO phiu cO th du'ç'c xem xét va dOng vai trô hO trp' del vOi vic 
ra quyt nh deu tu'. 

Qu9 tim kiOm co' hôi deu tu' del vó'i ca cO phiu tang tru'&ng ('growth stocks) và cO phiu giá ti 
(value stocks), khOng giO'i han  v quy mô vOn hOa cüa CO phiéu, de ly'a chQn divc các co' hQi 
deu tu' tOi u'u, mang li hiu qua deu tu' cao nht cho Qu9. Phu'o'ng pháp deu tu' du'ç'c sü' dung 
chü yu là phu'o'ng pháp tip can tu' trên xuOng (top - down approach), cac cO phiu se u'c u'u 
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tiên mua va nm giG' (buy and hold) trong khong thôl gian trung - dâi hen. Tuy nhiên, tGy thuc 
vao bin dông cia thi tru'ng trong ngn h?n,  Cong ty Quán I qu9 sè xem xét thyc hin Iinh ho?t 
các gii pháp c gia tang hiu qua du tu'. 

Tài san du tu' cüa Qu9 bao góm: 

a. Tin gG'i ti các Ngán hang thirc'ng mi theo quy dnh pháp Iut ngân hang; 

b. COng cu thj tring tin t bao gm giy t cO giá, cong cy chuy4n nhng theo quy djnh cüa 
pháp Iuât lien quan; 

c. Trái phi4u Chinh phü, trâi phiu di.rc'c ChInh phü bâo Iãnh, trái phiu chInh quyn dia phu'c'ng; 

d. Co phiu niêm y4t, cO phiu clang k' giao dlch,  trái phi4u niêm y4t cüa cac tO chü'c phát hành 
hoat clOng theo pháp luât Viêt Nam; 

e. CO phiOu, trái phiu chun bi niêm yt, chun bi clang k' giao dch phát hành b&i các tO chU'c 
phát hành hoat dong theo pháp Iuãt Vit Nam; trái phiu doanh nghip phát hành b&i tO chU'c 
niêm y4t cô bao Iânh thanh toán cüa tO chc tin dung hoác cam kt mua lai cOa tO chü'c phát 
hanh; 

f. ChCi'ng khoán phái sinh niêm yM, giao djch ti các S& Giao dich Chü'ng khoán Va chi nhm 
myc tiêu phong ngU'a rüi ro; 

g. Quyn phát sinh gn Iin vO'i chü'ng khoán ma Qu9 clang nm giG'; 

Cc' cu tài san muc tiêu cüa Qu9 nhu' sau: 

CO phi4u 51% — 100% Ca cu tài san mang tInh (i/nh 
hu'&ng. Thy thuOc  vào tInh 
hInh thj truông, COng ty Quán 
1$' Qu5 së thay do! co' cu tài 
san cUa danh muc cfu hr 
clam bào dat du'o'c muc tiêu 
du tu' cUa Qu 

Các tài san &PcYc phép du tu' khác 0%-49% 

(*) TInh trên tOng giá tr/ tài san cUa Qu 

Cong ty Quãn I Qu9 chü clQng quyt cljnh cc' cu danh myc clu tu' cüa Qu9 can c(r cliu kin thi 
tru'äng va các cc' hôi du tu', clam bao myc tiêu du tu', hn ch du tu' Va các quy dlnh  có lien 
quan ci1a pháp luât va ièu Iê Qu9. Qu9 clu'o'c phép du tu' vao các lTnh vu'c, nganh ngh khong 
bi cm theo quy dinh cüa pháp luât. 

9.2.3 Han ch du tu' 

- Viêc clu tu' vào các tài san quy nh tai clim e khoan 2 Diu 9 Diu l Qu9 phai clap u'ng các 
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diu kiên sau: 

a) Co quy Inh t?i  dièu lê qu9 va bàn cáo bach; 

b) Eã dii'o'c ban di diên qu9 chp thun bng van bàn v loai, ma chü'ng khoán, s6 ftvng, giá 
tn giao dch, tho'i im thy'c hin; 

c) CO ü tài lieu chü'ng minh tO chü'c phát hành Se hoàn tt h so' ãng k' giao djch hoc niêm 
yt tai SO' Giao dlch  chü'ng khoán trong thai h?n  mu'o'i hai (12) tháng, k tO' ngày thv'c hin 
giao djch 

Co' cu danh muc du tu' cüa Qu9 phài bao gOm chU'ng khoán cOa it nht 06 (sáu) tO chU'c phát 
hành, 6ng thO'i phài dam bâo cac hn chO d'u tu' dithi dày: 

a) TrO' tin gü'i trén tài khoàn thanh toán cüa Qu9 tai Ngan hang Giám sat, khOng du'c dâu tu' 
qua bOn mu'o'i chin phn tram 49%,) tOng giá trj tài san cüa Qu9 vào các tài san theo quy dlnh 
tai Diem a, b, Khoàn 2, Diu 9 ti Diu lé Qu9; 

b) Khong duc du tu' qua ba mu'o'i phn tram (30%) tOng giá trj tài san cüa Qu9 vào các tài 
san theo quy dlnh  tai Diem a, b, d, e, f, Khoàn 2, Diu 9 ti Diu l Qu9 thiç'c phát hành bO'i 
môt cOng ty hoàc mt nhOm cong ty cO quan he sO' hO'u vO'i nhau, trong dO phn du tu' vào 
chU'ng khoán phái sinh là giá tn cam kt cüa hp dOng xác dlnh  theo quy dtnh cüa pháp lut 
lien quan; 

c) KhOng du'o'c du tu' qua hai mu'o'i phn tram (20%) tOng giá frj tài san Qu9 vao chci'ng khoán 
dang lu'u hành cOa mt tO chü'c phát hành, ké cã các loi giy to' cO gia, cOng cv chuyén 
nhu'ng, trái phiéu (tn)' trái phi4u ChInh phü), cO phiOu cO quyen biéu quyt, cO phiéu khOng 
cO quyn biéu quyt, trái phiéu chuyén dOi; 

d) KhOng du'çyc du tu' vào chü'ng khoán cOa mt tO chU'c phát hành qua mu'ô'i phn tram (10% 
tOng gia trj chcrng khoán dang lu'u hành cüa tO chü'c dO, trO' trái phiéu ChInh phO; 

e) KhOng du'cc du tu' qua mu'o'i phn tram (10%,) tOng giã trl tài san cüa Qu9 vao các tài san 
theo quy dinh ti DiOm e, Khoàn 2, Diéu 9 tai Diu le Qu9; 

f TOng giá tr! các hang myc du tu' 'n trong danh myc du tu' cüa Qu9 khong du'ç'c vu'p't qua 
40% (b6n mu'o'iphM tram) tOng giá tr tài san cOa Qu9; 

g) Tai moi tho'i diem, tOng gia trl cam két trong các giao djch chO'ng khoán phai sinh, dii' np vay 
va các khoàn phài trà cüa Qu9 khOng du'c vu't qua gia trj tài san rOng cOa Qu9; 

h) KhOng du'ci'c du tu' vao các qu9 du tu' chO'ng khoán, cO phiu cüa các cong ty du ki' chü'ng 
khoán thành lap va hoat dông t?l  Viêt Nam; 

i) KhOng du'o'c deu tu' tnu'c tiép vào bet dông san, dá qu', kim loal qu' him; 

TrO' tnu'o'ng ho'p quy dinh tai Oim g, h, I Khoàn 2, sieu 10, Diu lê Qu9, co' thu deu tu' cOa Qu9 
&c phép sal lech  so vOl các h?n  the dàu tu' tai  Khoán 2, E)ièu 10, Diêu l Qu nhu'ng chi do 
các nguyen nhân khách quan sau: 

a) Do blén dong gia trên thi tnu'à'ng cOa tài san trong danh myc du tu' cüa Qu9; 
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b) Do phài thyc hin cac khoén thanh toán h9'p pháp cüa Qu9; 

C) Do th'c hin Inh giao djch cüa Nhà du tu'. 

d) Do hoat cOng hçp nht, sap nhâp cac t6 chü'c phát hanh; 

e) Do qu9 mO'i &çYc cp phép thành lap hoác do tách qu9, hp nht qu9, sap nhp qu9 ma th&i 
gian hoat dOng khong qua sáu (06) thang, tInh tü' ngày du'cc cp Giy chU'ng nhân däng k9 
lap qu9; 

f Qu9 dang trong th&i gian giéi th. 

Cong ty Quàn 19 Qu9 phài diu chTnh Ii danh myc du tu' ciáp ü'ng các han ch du tu' theo quy 
djnh tai Khoàn 2 Diu 10, Oiu l Qu9 trong tho hn ba (03) thang k tU' ngay sai Ich phat sinh. 

Tru'ô'ng hop Cong ty Quén 19 Qu9 khOng tuân thu các hn ch du tu' theo quy djnh cüa pháp 
lut hoc Diu I Qu9, Cong ty Quân 19 Qu9 cO trách nhim diu chinh danh myc du tu' trong 
tha'i hn mu'ô'i lam (15) ngay, k tu' ngày sai Ich phát sinh. Trong tru'&ng hp nay, Cong ty Quén 
19 Qu9 phài chu moi chi phi phát sinh lien quan den các giao djch nay và các tón thet 'néu phát 

sinh). Neu phát sinh I9'i nh4n  thl phéi hach toán ngay mi khoén li nhun CO duc cho Qu9. 

Các han  che du ti dii' yc quy nh neu trên se du'çvc ty' dong diu chinh, bó sung theo quy djnh 
pháp luât ma khOng cn phéi iey 9  kien ai hi Nhà du tu'. 

9.3 Rüi ro khi du tu' vao Qu: 

Rüi ro v danh tieng: Là nhCing yen d lien quan den nhn thü'c khác nhau cüa các ben 
lien quan ('khách hang, thn vi cung trong càc hang  myc cv th4 
(nhu' chit Iucvng sen phim, hiu qué du tu', d/ch vi khách hang 
v...v...). Rüi ro danh tieng CO nguy co dn dn nhQ'ng dii' Iun tiêu 
cu'c, chi phi tranh chep, kin tyng, lam ánh htthng d'n Iu'o'ng khách 
hang hin có ti:i' dO lam giâm trL,rc tiép hoc gián tiép doanh thu cüa 

cong ty. 

RÜi ro thi tru'&ng: Giá c6 phieu cô the bn dong len xuóng do nhiu 19 do khác nhau 
nhu' bien dong chung cüa toàn nn kinh t4, chInh trj xa hi, ... Nhiu 
bién dng énh hu'O'ng tO'i toàn bô th! tnu'äng. Tuy nhiên cO nhO'ng 
bien dông chi han che trong nhG'ng ngành, nhOm nganh hoac cong 
ty cv the. Ljch sü' dã chü'ng minh reng dü dem Ii li nhun dài hn 
cao ho'n các Ioai chU'ng khoán khác, dOi lUc giá c6 phieu cO the 
giàm dang ke trong dài han. 

Rüi ro lam phát T9 le lam phát tang cao lam giá tr dng tièn suy giém, qua do tàc 
dong tiêu cy'c ta'i danh muc cüa Qu9. Bng cac chi4n lu'cyc du tir 
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linh ho?t  phü hçp vài nhG'ng bi4n dông cia thi tru'O'ng, lcYi suâttao 
ra cUa Qu9 luôn cao hn hn t l lam phát. 

Rüi ro läi sut: Nhu cu vay va cu trUc nc cüa m61 doanh nghip sé bi tàc dông 
tru'c t14p khi Iâi sut tang. Ben canh do, doanh nghip nhiu khâ 
nàng tang giá ban d bü dp chi phi tài chinh. Giá c6 phi4u Se bi 
anh hu'Ong tiêu cy'c do nhO'ng nguyen nhân nay. Rüi ro Iài suM 
cung phát sinh d61 vô'i cac khoan du tu' vào trái phi4u, Cong cv thi 
tri.ng tin to...  khi läi suM tang lam giàm giá trj cüa khoân du ti.i. 

Rüi ro trong vic dãp (i'ng 
thanh khoàn: 

RÜI ro thanh khoân là rüi 10 xay ra khi BVF gap khO khàn trong viec 
thy'c hiên du tu' hoàc chuyn d6i tài san du tu' thânh tièn do su' 
han ché v thanh khoàn cüa các lo?i tài sn trén thi tru'ô'ng khi có 
yeu cu cüa nhà du tu'. €é han ché ri ro nay, Qu9 luOn u'u tiên 
lu'a ch9n cac Ioai chü'ng khoãn Co tinh thanh khoan cao Va giO' môt 
phri t9 lê tim mat thIch hcp. 

RUi ro rUt v6n Rüi ro rUt v6n xáy ra trong tru'ng h9'p lu'9'ng tièn mat nhà du tu' 
rUt ra khOi Qu9 lan hoi so vó'i quy dlnh  pháp luât v le rUt vOn 
tOl da và so vO'i quy mO thanh khoán thi tru'à'ng. Dièu nay cô anh 
hu'O'ng tiêu cu'c den giá tr tài san du tu' cUa Qu9 va giá tr th'c té 
nhà du tu' nhân dicc. Cong ty Quân l Qu9 Co quyn chi dáp U'ng 
môt phn lênh bàn hoàc kéo dài th&i hn thanh toán trong cac 
tru'&ng hop bt kha kháng. 

RUi ro ye hot dng: RUi ro phát sinh lien quan den con ngu'o'i, h thOng hoâc tU' nhG'ng 
su' kiên ben ngoai Däc biet trong tru'ong ho'p cOng ty dong vat tro 
quàn tn qu9, cac rUl ro hoat dng lien quan dn h thOng dinh giá 
trái phtéu, tinh toán NAy, sé CO tác dOng rt lO'n lien quan den danh 
tiéng va cO kha nàng gay thit hal ye tài chmnh tai cOng ty. 

RUi ro phãp Ii': RUi ro pháp I' là xày ra cho Qu9 trong qua trinh chép hành pháp 
lut do thay d6i quy dlnh,  khOng tuân thU dUng quy dlnh  hoàc khi 
phát sinh tranh chp, kin cao, tU' các ben lien quan trong qua trinh 
van hành cUa Qu9. 

RUi ro xung dt Içi Ich: RUi ro phát sinh khi CO xung dOt nhet djnh ye lçi Ich giG'a danh myc 
tt,r doanh cUa BVF và các qu9 deu tu, danh myc Uy thác, giUa lci 

ich cUa cá nhân can bQ thy'c hiOn  deu tiv va cac danh muc dang 
quân l' trong viec tim kiém lcii nhuân. 
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9.4 Diu Iê Qu 

Diu Ie Qu9 di.pyc torn tt tai Phu luc 1 cOa Bàn Cáo b?ch  nay. CO thông tin cy ü, Nhà áu tu' 
cn tham khào Diu Ie Qu9 chi tit. Trong tru'ng hop cO su' khác biêt v nôi dung giO'a Bàn Cáo 
bach và iu I Qu9 thi sé van dung nOi  dung tai Diu Iê Qu9. 

X. PHAT HANH LAN DAU vA GIAO DCH CHU'NG CHI QU?CAC LAN TIEP THEO 

10.1 Can cci pháp l': 

- Luât s6 68/2014/QH11 ngày 26 thang 11 näm 2014 cüa cOa Qu6c hi nu'O'c Cong  hôa xã hOi  chü 
nghia Vit Nam, KhOa XIII, ki hçp thU' 8 v Lut Doanh nghip; 

- Lut so 70/2006/QH11 ngay 29 tháng 6 nàm 2006 cOa QuOc hôi nu'âc Cong hôa xá hi chü nghTa 
Vit Nam, KhOa XI, ki hop thU' 9 v Lut chü'ng khoán; 

- Luât sO 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 nàrn 2010 cOa Qu6c hi nu'àc Cong hôa xã hi chü 
nghia Vit Narn, Khôa XII, k9 hQp thCr 8 v Lut sva di, bO sung rnQt sO ciu cüa Luât chüng 
khoán sO 70/2006/QH11; 

- Thông tu' sO 183/2011/TT — BTCngày 16 thang 12 nãm 2011 cOa BO Tài chInh v viêc hu'àng 
dn v viêc thành lap và quàn I' qu9 ma và Thông tu' sO 15/2016/TT — BTC ngay 20 thang 01 
nãm 2016 

Thông tu' sO 212/2012/TT — BTCngay 05 tháng 12 nám 2012 cOa Bô Tài chmnh ye vic hu'O'ng 
dn thành Ip, tO chU'c va hoat dng cüa Cong ty Quàn l' Qu9; 

Các van bàn pháp Iuât hu'O'ng dn cO lien quan; 

10.2. Phu'o'ng an phát hành Ian dâu: 

Ten qu9 Qu9 eeu tu' CO phiu Trin v9ng Bào Vit (BVPF) 

Loai hinh Qu9 m& 

Th&i hn cOa Qu9 Không giO'i han 

MVC tiêu deu tu' Qu hu'O'ng tO'i myc tiêu to ra Io'i nhuân cO tInh cht ben vO'ng, dài han 

cho nhà u tu' trên ca s& khai thác hiu qua cc' hOi du tu' vào các 
doanh nghip cOnèn tang hoat fong tOt va trin vong phát trien t?i  Vit 

Nam. 

Kim soát rOi ro dâu tu' Ngân hang Giám sat va bô phan ki4m soát nOl  bO cOa Cong ty Quãn I' 
Qu9 có trách nhim kim tra va giám sat hoat dOng cu tu' cOa Qu9 can 
Cu' VO chi4n Iu'o'c deu tu' va h?n che deu tu' quydnh ti Dieu IQu9và Bàn 
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Cáo bach 

Ca' cau dâu tu' muc 
tiêu: 

C6phiu 

-, 

51%-100% 

Các tài san u'çYc phép du tu' khác 0% - 49% 

(*) Tinh trên tong giá fri tài san cüa Qu 

S6 lu'ç'ng do'n vi qu9 
dy' kin chào ban: 

T6i thiu 5.000.000 (Nãm triu) do'n vi qu 

Tho'i hn däng k mua 
ChU'ng chi Qu 

TOi a 90 ngày k tü' ngây Giy chü'ng nhn chào ban chü'ng chT qu9 
ra cOng chUng cO hiu ly'c. 

Cong ty Quàn l Qu9 cO th kt thüc çt phát hành ln du svm ho'n 
khoàng thai gian nêu trên néu các diu kin sau ây cicc thOa man 
dng thô'i: 

a. Tcng giá tr clang k' mua ChCrng chi Qu9 khong thp ho'n 50 t9 
clông; 

b. Thô'i han  clang k' mua khOng It hcn 20 ngày k tü' ngày clang 
k mua clu tiên; 

c. CO tói thiu 100 Nhà du tu', khOng k Nhà du tu' chuyên 
nghip clang k' mua ChU'ng chi Qu9; 

Mnh giá 10.000 d6ng 

Phi phát hành KhOng tInh phi 

Giá phát hành 10.000 dng 

Da'n vi tin tê Dng 

Giã tr mua t1 i thiu 1.000.000 dng tu'o'ng clu'o'ng 100 Chu'ng chT Qu9 

Phu'o'ng thü'c clang ky 
mua 

Chi t14t tai Phcj luc 2 ca Bàn Cáo bach 

Phu'o'ng thi'c phân b 
ChCi'ng chi Qu9 In 
dâu: 

SO Iu'o'ng Chü'ng chi Qu9 phân bO cho Nhà du tu' = TOng sO tin dt 
mua hçp le I Giá phát hành 

Th&i hn xác nhân 
giao dch cCia Nhà du 
tu' 

Trong thà'i han ba (03) ngay k tr ngày Giy chU'ng nhn clang k' lap 
qu9 cô hiêu lu'c. 
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Ngay giao duch du 
tiên 

Trong thang ké tiép tháng UBCKNN cép Giéy chCi'ng nhân clang k Ip 
qu9 

Tru'&ng hçp phãt hành 
ChO'ng chi Qu khOng 
thành cong 

Trong thô'i han  mu'&i lam (15) ngày ké tO' ngày két thUc d't chào ban 
bao gm cá thô'i gian gia han  nu cO), Cong ty Quàn I Qu9 phái Cong 
bó thông tin theo quy djnh cOa pháp lut, báo cáo UBCKNN clóng th&i 
chju moi phi t6n, nghia vu tài chinh phát sinh tO' Viêc huy cong von Va 
hoàn trà cho Nhà clu tu' moi khoàn tin dã dóng gop, bao gm câ lãi 
suet (nu cO,), khi xáy ra môt trong cac tru'&ng hp du'&i clay: 

a. CO it ho'n 100 Nhà clu tu', không ké Nhà cTu tu' chCi'ng khoán 
chuyen nghip, mua ChCi'ng chi Qu9; 

b. TOng giá trl vOn huy dng clu'o'c thp hcn 50t dOng; 

Di I phân ph6i Danh sách ai  l' phân phOi va cac dja diOm phãn phOi Chcrng chi Qu9 
du'ç'c quy dlnh  cy thO ti Phy lyc 3 cüa Bàn Cáo bach  nay. 

Cãc dOi tác khác có 
lien quan dn dct phát 
hành 

- Ngan hang TMCP u tu' và Phát trién Vit Nam — Chi nhánh Ha 
Thành; 

. 
- Trung tam Lu'u ky Chu'ng khoan Viet Nam; 

10.3. Giao dlch  Chüng ch Qu9 cac ln tip theo: 

10.3.1. Giao djch Chu'ng chi Qu thông thu'Orig: 

Ngay giao dch D!nh k' ngày thü' Ba và thü' Sáu hang tun, khOng k các ngày 
nghi I theo quy dlnh  cOa pháp lut (Ngay T). 

Lu'u j: Tni'&ng hap ngày T là ngày nghi IJ theo quy dinh cUa pháp 
luât, k$' giao dich dO sê b/ hOy. Nhà du tu' dt lGnh  giao  dich  Ch(i'ng 
chi qu tai ngày giao d/ch ChU'ng chi qu$ k4 tip. 

Giá phát hành/bán NAV/CCQ tai ngày giao dich + PhI phát hành ChU'ng chi Qu9 

Giã mua Iai NAV/CCQ tai ngày giao dich - Phi mua lai ChO'ng chi Qu9 

Phi phat hanh 
.: .. . 

S6tièndãngkymuahçvp 
. •••:•. .•: : ........... . . .. 

Nhô hcn 02 dng 0,50% 

TO' 02 ti dng den du'O'i 05 t9 dOng 0,30% 

TO' 05 t clng den du'O'i 20 t9 clang 0,20% 

1 

y 
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T' 20 t9 dàng tr& len 0,15% 

Trtthng h9'p Nhà du tu' cô giao dch mua Chü'ng 
mt nâm gn nht k tü' Ngày giao dich hiên ti(dang 
phi phát hành ChU'ng chi Qu9 sé &vçyc tinh bng 
theo quy mô tu'ang Cng nhu' trOn. 

chi qu9 trong vông 
dat Iênh mua), 

90% phi phát hành 

i mua ai 
, .4 -. , . 

Nhô han 06 tháng 0,50% 

îü' 06 thang tr& len Không tinh phi 

Tru'o'ng h9'p s6 Iu'ng ChU'ng chi Qu9 t ban có các thô'i d1m nm 
giG' khác nhau, Qu9 áp dung nguyen tc mua tru'âc ban tru'àc Co 

nghTa là các ChU'ng chi Qu9 CO thô'i gian nm giG' dài han Se UC u'u 

tiên, k den là các Chü'ng chi Qu9 cO thO'i gian nem giG' ngen han. 

Phi chuyn dOu 
. 

. •..--...- 
Tho'i gaan näm giU Chu'ng ch1Quy 

... . . .- .. ......... 

NhO han 06 tháng 0,10% 

TCi' 06 thang trO' len Khong tinh phi 

Tru'O'ng hap so lu'o'ng Chü'ng chT Qu9 chuyen dOl Co các thO'i them 
nem giG' khác nhau, Qu9 áp dung nguyen tec mua tru'O'c ban tru'O'c CO 
nghTa là các ChCi'ng chi Qu9 CO tho'i gian nem giG' dài han Se du'ac u'u 
tiên, ke dOn là cac ChU'ng chi Qu9 CO thô'i gian nOm giG' ngOn han. 

Giá tr dãng k giao dch 
mua t6i thieu 

1.000.000 dng 

S 6  lu'ç'ng däng k' giao 
dich ban hoc chuyen 
d6i t6i thieu 

SO lu'ang Chü'ng chi Qu9 dOl vO'i mt lnh bàn hoàc chuyOn d6i tOi 
thiOu là nàm (05) ChU'ng chi Qu9. 

s6 Iu'çng CCQ t61 thieu 
con Iai tai tài khoãn 

Tnthng hap sO lu''ng ChG'ng chi Qu9 trên tài khoàn giao dich  cOa 

Nhà deu tu' thOp han nâm (05) Chcrng chi Qu9, toàn bô sO lu'ang 

ChG'ng chi Qu9 cGa Nhà du tu' Se du'o'c tu' dng ban vào Ngay giao 

dich tiOp thea. 

Th&i gian dóng sO Inh 14h45 ('mu'&1b6n gi&b6n mu'o'ilãmphUt,) ngày T —1. 

Tru'ng hap ngày I — 1 là ngày nghi l theo quy thnh cGa pháp luât 
thI tho'i diOm dorig sO Inh se du'o'c do sang 14h45 cGa ngày lam viec 
gn nhOt tru'O'c dO. 
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Th&i dim Cong b6 NAV Trong vông T + 3 

Th&i han xãc nhn giao 
dch 

Trong vong I + 3 

Th&i hn thanh toán cho 
Nhà du tu' 

Trong vOng T + 5 

Phu'o'ng thU'c dt Inh Chi tit tai Ph lyc 2 cüa Ban Cáo b?ch 

Hüy Inh giao djCh Nhà du tu' chT du'c phép hüy Inh giao djch tru'óc thai c5im dông 

sô Inh. Ngoai ra, vic hOy Iênh giao dich cüa Nhà du tu' sé &J'cYc 

thu'c hiên sau tho'i dim cóng so Iênh trong các tru'ng ho'p: 

a. Lnh nhn d'.icrc sau tho'i diOm dóng sO Inh 

b. Tin mua Chi'ng chi Qu9 chu'a Co tai tài khoàn cüa Qu9 tai Ngân 

hang Giám sat trong ngày I — I (giao djch qua D?i I2 phân ph61,); 

c. Tin mua ChU'ng chi Qu9 du'o'c chuyn vào tài khoan tin cOa Qu9 
không theo quy jnh tai  Diu le Qu9; 

d. Tin mua ChCi'ng chi Qu9 nhân du'cc thp hn giá tn ã àng k9 

tai Inh mua và i 19 phân ph61 khong thu'c hin cac thi tuc u 
chinh tru'âc th&i gian quy dinh cüa £ai 19 chuyn nhu'ng; 

e. i 19 phân phOi khong nhâp lnh vao he thông ca D?i  19 chuyn 

nhu'o'ng theo üng quy Inh cüa Dai 19 chuyn nhu'ç'ng. Trong 
tru'&ng hçp nay, Eai 19 phân phOi CO trách nhim thông nht vâi 

Nhà du tu' v phu'o'ng an x 19. 

Mua Iai mt phn, tm 
dü'ng giao duch 

Theo quy dinh tai Dièu 18, Diu Iê Qu9 

Dóng tài khoán giao duch Tài khoan giao dich ChCrng chT qu9 cüa Nhà du tu' Se &cc dOng 

trong cac tru'äng hQ'p sau: 

a. Nhà u tu' yeu thu dOng và tài khoán giao dch không con Chü'ng 

chi Qu9; 

b. Tài khoán giao dich  c5u'çc tu' cOng Ong khi không CO sO du' lien 

tyc trong vông môt (01) nám; 

c. Nhà du tu' yeu thu thay 6i thông tin tài khoán theo O chuyOn 

toàn b sO lu'ng ChU'ng chi Qu9 ma mInh sO' hG'u tü' tài khoán 

giao dch mO' tai D?i 19 phân phOi nay sang tài khoán giao dich  mO' 

ti i 19 phân phOi khác; 

Di 19 phân ph6i Danh sách Oi 19 phân phOi va cac da dim phân phOi ChU'ng chi Qu9 
du'c quy dinh cy th tai  Phy lyc 3 cüa Ban Cáo b?ch  nay. 
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10.3.2. Chu'oiig trInh dau tu' djnh ky (SIP): 

Nhà du tu' Co th àt Iênh mua ChU'ng chi Qu9 theo Chu'o'ng trinh du ti dlnh  k' (SIP) theo O, 
Nhà u tu' cam kt va thu'c hiên mua Chü'ng chi Qu9 vO'i mt s6 tin t61 thiu dnh k' hang tháng 
hoãc hang qu trong mt khoáng tho'i gian äng k vâi Cong ty Quán I Qu9. Phu'ng thCi'c dt 
lênh &1''c hu'ng dn chi tit tai Ph lyc 2 cüa Ban Cáo bach; 

Nôi dung Chu'ong trinh u tu' dinh kS' Cu th nhu' sau: 

Thai gian clang ky 

Tháng 

.:. .... 
ron 02 nãm 

Tháng hoàc Qu K' dóng tin Tháng hoác Qu' 

s6 tin t6i thiu 100.000 dng/tháng - 100.000 dng/tháng 
nu Iy'a chçn dOng 
tin theo thang 

- 300.000 dng/qu' 
n4u Iu'a chçn clOng 
tin theo qu' 

- 100.000 dng/thang 
n4u Iu'a chon dOng 
tin theo tháng 

- 300.000 ng/qu 
nu Iu'a chpn dông 
tin theo qu' 

Thô'i dim np 
tin dinh ky muon 
nhát (ngay Qu$' 
nhãn du'çvc tin 
mua ttr Nha au 
hi') 

Ngay 15 hang tháng - Ngay 15 hang thang 
nu Iu'a chori dóng 
tin theo tháng; 

- Ngay 15 cac tháng 
Hal, Nàm, Tam, 
Mu'o'i Mt néu Iu'a 
chn dong tin theo 
qu; 

- Ngày 15 hang thang 
nu ly'a ch9n dong 
tin theo thang; 

- Ngày 15 cac thang 
Hal, Nám, Tam, 
Mu'Yi Mt nu Iu'a 
ch9n dong tièn theo 
qu'; 

Phi giao dch mua Bng 80% phI giao dich 
mua Chü'ng chi Qu9 
thông thu'&ng vài quy 
mô tu'o'ng ivng 

Bng70% phi giao dich 
mua Chng chi Qu9 
thông thu'ô'ng vO'i quy 
mô tu'o'ng ü'ng 

Bang 60% phi giao dich 
mua Chü'ng chi Qu9 
thông thu'ng vâi quy 
mO tu'cvng U'ng 

Chám dU't 
Chu'o'ng trInh du 
tu' dlnh  k' 

Chu'ong trinh du tu' nh k' sO chm drt khi xáy ra môt trong các st,j' kiên 
du'ó'i day: 

- Nhà du tu' dè nghj chm d(i't tham gia; 

- Két thüc thvi gian dang k; 

- Nhà du tu' khong np tièn dung cam kt ye thai gian và/hoãc gia trI hi' 
ba (03) len trO' len trong thai gian dang k; 

Tru'ang hap Chu'ang trinh du tu' dnh k' bi chém dcrt tru'âc khi két thUc thai 
gian dang k, khi ban Ch(rng chi Qu9 mua theo Chu'o'ng trinh clu hi' clinh 

4 
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kS', Phi mua lai sé tu' cong tang them dung bang phn phi giao dich du'çc 
giám khi mua Chu'ng chi Qu9. 

VI c/u: 

- Nhà du tu' clang k tham gia Chu'cng trInh du tu' cl/nh k5' trong th&i hn 
01 näm v&i s6 ti4n d7nh  k$' là 100.000 d6nglthang. 

- Ph! giao djch mua ChU'ng ch! Qu2là 0,3% x 80% = 0,24%, nhu' vãyphn 
phi giao djch du'o'c giàm 0,06%. 

- Già dinh Nhà du tu' chasm d(rt Churing trInh cfu tu' c//nh k' tru'&c thOl 
h?n và bàn ChU'ng chi qu cia mua, PhI mua Iai se tu' cl(ng tang them là 
0,06%. 

  

- Viêc ban, chuyn dói ChU'ng chi Qu9, duy tn tài khoân giao dch ChU'ng chi Qu9 du'cc thy'c hiên 
tu'o'ng ty quy dinh d6i vO'i tru'ng hop Giao dch Chü'ng chT Qu9 thông thu'ông. 

10.3.3. Chuye2n nhu'cmg phi thu'ong mai 

Viêc chuyn nhu'cyng phi thu'o'ng mai di.cyc thu'c hin theo quy dinh t?i  Eiu lê Qu9 Va pháp luât 
lien quan; 

Nhà du tu' chi thanh toán cac chi phi và thué phát sinh thea dung quy thnh cia pháp luât; 

Vic giao dich, duy trI tài khoàn giao dch Chüng chi Qu9 sau khi chuyn nhu'o'ng phi thu'o'ng mai 
du'oc thy'c hiên tu'ng tu' dói vO'i tru'vng hp'p Giao djch ChCrng chi Qu9 thông thu'ng 

10.4. Xác djnh và cOng bó giá tr tài san rông: 

10.4.1. Xác thnh giâ tn tài san róng: 

Ngay djnh giá (ngay xac dlnh giá tn tài sen rong) là Ngày giao dch Chu'ng chi Qu9 theo quy dnh 
tai Oim 10.3.1 cüa Bàn Cáo bach nay. 

Cong ty Quán l Qu9 du'p'c üy quyèn cho to chct'c cung cp djch vy Co lien quan xac dnh giá tn 
tài san rang cüa Qu9, giá trl tài san rông trên mt do'n v qu9. Cong ty Quàn l Qu9 CO trách nhim 
kim tra, giam sat bào dam hot dng xac dnh giá trj tài san rang là phü hp cac quy dnh cüa 
pháp luât, giá tr tài san rang du'c tinh chinh xác. 

Cia tn tài san rang cüa Qu9, giá trl tài san rang trên mt do'n v qu9 phài du'ç'c Ngân hang Giám 
sat xác nhn. Vic xac nhn gia tn thv'c hin bng van bàn, hoc truy xut thông qua h thOng 
thông tin din tü' cüa Ngân hang Giám sat dã du'ç'c Cong ty Quàn l Qu9 chp thun. Tru'ô'ng 
hp b dnh giá sai, Ngan hang Giám sat cô trách nhim thông báo va yêu cu Cong ty Quàn l 
Qu? hoäc tO chU'c cung cp djch vy co liOn quan diu chinh kip  th&i trong vông hai mu'o'i bOn (24,) 
giô'. 
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Trong thô'i han t6i da ba (03) ngáy lam vic k tü' ngày djnh gia, sau khi cO xac nhn cüa Ngân 
hang Giám sat, giá tr tài san rông cOa Qu9, giá trj tài san rang trên mOt  o'n v qu9 phal u'c'c 
Cong bó cho Nhà thu tu' trên cac trang thông tin din t cüa Cong ty Quan 19 Qu9, dai 19 phân 
phói va cac phu'cYng tiên thông tin ai chUng theo quy thnh ye cong bó thông tin trên thi tru'äng 
chU'ng khoán. 

Phu'o'ng pháp dinh giá các tài san trong danh myc ueu tu' cüa Qu9 dQ'c quy dlnh t?i Phy lyc 4 
cüa Ban Cáo bach nay. 

10.4.2. Cong b6 giá td tài san rOng: 

Giá trj tài san rang cüa Qu9, gia tr tài san rông trên mQt o'n vj qu9 se thvc cong bó tai  trang d1n 

t' cüa Cong ty Quan 19 Qu9 va các Di 19 phan phôi theo quy dlnh t?i Phy lyc 3 cüa Ban Cáo b?ch 

nay. 

XI. PHAN CHIA LYI NHUAN , CHI PHI HOT DQNG CUA QU? vA THUE 

11.1 Phân chia Io'i nhuân 

L'i nhuân phân chia &i'O'c trich tü' ngun Ipi nhun d4 Ii hoc tü' thu nhp cüa Qu9. Can cCi' kt 

qua hot dQng hang nàm cüa Qu9, Di hi Nhà deu tu' (hoc Ban Di din Qu7 theo Uy quyn 

ct)a Dai hôi Nhà du tu') quy4t thnh vic phan chia lo'i nhun cüa Qu9 theo Ung các quy thnh cüa 

pháp Iuât.HInh thU'c phan chia lç'i nhun Co th beng tien hoãc beng Chü'ng chT Qu9. 

Cong ty Quân 19 Qu9 chi cu'c phan chia 191 nhun khi Qu9 dâ hoàn thành hoàc cO dü nãng tyc 
tài chinh d hoàn thành nghTa vy thu và các nghTa vu tài chInh khác theo quy thnh cüa pháp 

Iut; trich Ip dy th các qu9 theo quy thnh t?i  eieu lê Qu9; ngay sau khi trà h4t s6 191 nhun dâ 
dnh, Qu9 vn phài baa àm thanh toán 5ü cac khoan no', nghTa vy tài san khác n han. Lich 

trinh và ké hoch thu'c hin phai &Wc  cong b6 cong khai trên trang thông tin diên tO' cOa Cong 

ty Quan 19 Qu9. 

Cong ty Quán 19 Qu9 phài khu trU' mi khoan thué, phi, I phi theo quy nh cOa pháp Iut tru'O'c 

khi phân chia 191  nhun cho Nhà du tu'. 

Sau khi phân chia id nhuân, Cong ty Quan 19 Qu9 phai gOl cho Nhà du tu' báo cáo tóng kM vic 

phân chia 191  nhun qu9, bao g6m các ni dung sau: 

o Phu'ng pháp phân chia lo'i nhun (bang t14n hoãc bang ChU'ng chi Qu); 

o Tong 19'i nhun trong k9 va cl nhun tIch lOy, chi tiM t&ng hang myc 101 nhun; 

o Giá trl cl nhuân divoc phân chia, sO Iu'ç'ng ChCrng chi Qu9 phát hanh é phân chia (trong 

tnthng hop chia Ic,! nhuân bang ChCi'ng chi Qu2); 

o Giá tn tài san rong trên môt ChU'ng chi Qu9 tru'àc khi phân chia 191  nhun Va sau khi phân 
chia Icyl nhun; 

o Các ành hu'&ng tác Ong tOl Giá tn tal san rông cOa Qu9. 
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11.2 Chi phi hoat dng 

11.2.1 PhI quàn ly Qu2 

Phi quàn l Qu9 clu'o'c thanh toán cho Cong ty Quàn l' qu9 thy'c hin hoat dQng quàn I' du tu' 
cho Qu va t.vçyc quy dinh nhu' sau: 

Phi quàn I' là Mt phy näm phn tram giá tr tài san rong cüa Qu9 trong mt nám 
(1,5%/NA V/nam); 

Phi quân I' &cYc tInh toán tai cac chu kS' dlnh giá theo cong thtrc: 

T' I PhI Quãn ly Qu (%) x NAV ti cuói Chu k' dlnh  gia x So 
ngày thy'c t trong Chu ky dlnh  gia 

Phi quàn ly = 

 

S ngày th'c t trong näm (365/366) 

11.2.2 PhI Iu'u ky, giam sat 

Phi Iu'u k, giám sat trâ cho Ngân hang Giám sat theo Hç'p dng Iu'u k giám sátgiQ'a COng ty Quàn 

l Qu9 va Ngân hang Giám sat &j'Q'c chi ti&t theo Ph lyc 5. 

11.2.3 PhI tré cho t6 chU'c cung cap djch vy Co lien quan 

Phi trá cho to chU'c cung thp dch vy cO lien quan (djch vy Di I chuyn nhu'Q'ng theo Hç'p dng 

cung cp dich vy giu'a Cong ty Quàn l' Qu9 va tO chti'c cung cp dich vu có lien quan &i'çYc chi tiêt 

theo Phu luc 5. 

11.2.4 Chi phi khác 

Chi phi kim toán trà cho tO chü'c kim toán; 

Chi phi dich vu tu' vn pháp Ii', dich vu báo giá và các dch vu ho'p l' khác, thu lao trã cho Ban 

i diên Qu9; 

Chi phi dy' thào, in n, gCri Bàn cáo b?ch,  bàn cáo bach torn tt, báo cáo tài chinh, xác nhân giao 

dich, sao kê tài khoán va cac tài lieu khác cho Nhà du tu'; chi phi cong b6 thông tin cüa qu9; chi 

phi tO chü'c hçp Dai hôi Nhà u tu', Ban D?i  din Qu9; 

Chi phi lien quan d4n thu'c hiên các giao dich  tài san cüa Qu9; 

Các chi phi khác theo quy dinh cüa pháp lut; 
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11.3 Thud 

Chinh sách thué áp dung cho Qu9 tuân thu theo dUng các quy djnh cUa pháp luât d61 vài hoat 
ciOng ciu tu'. 

Các loai thu bao gm nhi.vng khong giâi han: 

a. Thué áp dung 56i vâi Qu9. 

b. Thus thu nhâp ci61 vó'i Nhà clu tu' 

o Nhà du tu' tó chUc (khOng phãn bit trong nu'O'c hay nu'&c ngoai): thu suM thu4 thu 
nhp doanh nghip là 25% (hal muo'i lam phn tram,) trên lç'i nhun du'c chia hoc 
25% (hal mu'o'i lam phn trãm) trên giá tr gia tang cOa tài san du'ç'c chia so v&i mnh 
giá khi qu9 bj thanh l' hay giai th. L'i nhun tInh thu khong bao gm phn 19'i tU'c 
&vçc chia do cia chu thu thu nhp doanh nghip & khâu tru'ó'c. 

o Nhà du tu' Ca nhân: thu4 suM thug thu nhp là 5% (nãm phn tram,) trên 19'i nhuân 
du'ç'c chia hoc 5% (nãm phM tram,) trên giá tn gia tang cUa tài san du'ç'c chia so vO'i 
mênh giá khi qu9 bi thanh l' hay giai th. Ngoai ra, giao dch ban l?i  Chu'ng chi Qu9 cUa 
Nhà du tu' cá nhân Co th chlu  thué chuyn nhu'p'ng chU'ng khoán 0,1% (khOngphy 
môt phn tram) trén doanh thu ban lal ChU'ng chi Qu9 hoàc hinh thU'c khác cia dáng k' 
vOl co' quan thué. 

Ghi chU: Trén dày là biu thu4 hiên hành áp dung d61 vOl các giao djch cOa Nhà du tu' 
vao qu)? dal chUng và cO th thay d& t?i  tU'ng thO'i dim theo quy inh cUa phap lut. 
Nhà du tu' cM tham khào cac quy dlnh CO lien quan hoãc chuyen gia trong linh vy'c 
thu4 d CO du'ac thông tin cM thit cho quy4t cl/nh du hr cUa minh. 

c. Hinh thU'c nôp thué theo ly'a ch9n ma Nhà du tu' ciàng k khi tham gia giao dch ChCrng chi 
Qu9 gm khu trü' tai ngun hoäc hInh thU'c khác. 

- Cong ty Quân l Qu9 phài khu trü' mi khoán thu4, phi, l phi theo quy djnh cUa pháp lut tru'O'c 
khi thanh toán cho Nhà du tu'. 

XII. TiNH H1NH HOAT DQNG CUA QU? 

Tlnh hmnh hoat dông cUa Qu9 sè ciu'o'c cap nhât và cong b6 cho Nhà du tu' theo các nOl  dung và 
quy dinh tai Phn XIV. Cung cp thông tin cho Nhà du tu', ch do báo cáo. 

XIII. XUNG DOT LGI ICH 

13.1. Cong ty Quàn l Qu9 phal: 

- Tách bit chién lu'o'c du tu', myc tiêu du tu' cUa m61 qu9 do Cong ty quàn l; 
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- Tách bit tài san cüa Cong ty Quán I Qu9 vài tài san cüa các qu9 ma Cong ty Quán I Qu9 
quán I, tài san ca Thành viên u' thác; tách bit tài san cüa các qu9 do Cong ty Quán I 
Qu9 quán I. 

13.2. Tt cá các giao dch chU'ng khoán cüa thành viên Hi ng thành viên, Ban dièu hành, thành 
viên ban kim soát, kim soát viên, ngu'ô hành nghè quán I qu9 và nhân viên cüa Cong ty 
Quàn I' Qu9 phài du'o'c báo cáo và kim soát phü ho'p vO'i quy nh cüa iu Iê Qu9 và pháp 
Iuât hiên hành. 

13.3. COng ty Quân I Qu9 phài thit Ip h th6ng kim soát ni b& quán I rOl ro, giám sat vic 
xung dot Iç1 ich trong Cong ty Quán I Qu9. 

p 

XIV. CUNG CAP THÔNG TIN CHO NHADAU Iii', CHEDQ BAO CÁO 

14.1. Cung cap tài tiu, thông tin cho Nhà dâu tu' 

14.1.1. Trong yang t61 cta ba (03) ngay k tü' Ngay dinh giá (khOng tInh các ngày ngh!IJ theo quy dinh 
cUa pháp Iut,}, sau khi Co XáC nhn cüa Ngan hang Giám sat, giá tr tài san rOng cüa Qu9, giá 
tr tài san rang trén mt do'n v qu9 sé du'c cong bó cho Nhá du tu' trén trang thông tin din 
tü' cOa Cong ty Quân I Qu9, D?i  I phãn phi vá các phu'ong tin thông tin di chüng theo 
quy dnh v cong bó thông tin trén th tru'ô'ng chü'ng khoán. 

14.1.2. COng ty Quàn I Qu9 djnh k9 hang tháng, qu, nám phâi gü'i Nhà du tu' thong kê giao dch, 
sO du' trên tâi khoân, tiu khoàn Va báo cáo ye thay d6i giá tr tài san rông cOa qu9. D6i vài 
Nhà du tu' giao djch trên tài khoân k danh, Cong ty Quàn I Qu9 gü'i thOng kê giao djch, sO 
du' trên tiu khoàn theo yêu ceu beng van ban cüa Nhà du tu'. Thai h?n  cung cp thông tin 
khOng qua nám (05) ngày, k tü' ngày nhân du'cvc van ban cüa Nhà deu tu'. 

14.1.3. Cong ty Quàn I Qu phái cOng bO hoc cung cp cho Nhà du tu': 

a. Ban cáo bach,  ban cáo b?ch  torn tt; 

b. Báo cáo tài chinh ban niên, báo cáo tai chinh nàm dâ kim toán; 

c. Báo cáo tOng kt ye hoat dng Quãn I Qu9, ban niên Va câ nàm; 

d. Báo cáo thOng kê v phi giao dich trong ho?t dng du tu' cüa qu9, ban niên va cá näm; 

e. Báo cáo vO hoat c5Ong cüa qu9, ban niên và cá nám. 

14.1.4. Cáctài Iiu quy cnh tai dim 14.1.3 nêu trên du'o'c cung cp miOn phi cho Nhá deu tu' trên 
trang thông tin diên tü' cOa Cong ty Quán I' Qu. Thô'i han cong bO các tài lieu tai muc b, c, 
d, e dim 14.1.3 khOng muOn qua ba mu'o (30) ngày, k tü' ngay kt thüc nô'a nàm tài chinh; 
va khOng muon qua chin mu'oi (90,) ngày, kO tü' ngày két thUc nàm tài chInh. 

14.1.5. Tru'o'ng hyp Nhà du tu' Co yêU cu, Cong ty Quán I' Qu9 phài cung cp quy trinh quán trj 
rOi ro, nêu rO các han ch deu tu', phu'o'ng pháp phong ngü'a va quàn I' rOi ro sO' dyng d4 
quán I tài san cOa Qu9. 

40 



14.2. CM dO báo cao, Iu'u trO' hó so', quàn I thông tin 

14.2.1. Cong ty Quàn I Qu9 phài gCi'i Uy ban ChC'ng khoán Nhà ntthc 

a. Báo cáo v ho?t dng du tu' cOa qu9, dnh k' hang tháng, ban niên Va C nàm; 

b. Báo cáo tong kt ho?t dng Quân I Qu9, ban niêri va cà nàm; 

c. Báo cáo v cac giao dich tài san cOa qu9; 

d. Báo cáo thOng kê v phi giao dch trong hoat dng du tu' cOa Qu9, ban niên và hang 
nàm; 

14.2.2. Báo cáo phài du'o'c gO'i kern theo tp dü' Iiu diên tO' trong vông nám (05) ngày k tO' ngày 
k4t thOc tháng, trong vông mu'&i lam (15) ngày, k tO' ngày kt thUc qu9; trong vông ba mu'o'i 
(30) ngay k tO' ngày kOt thOc nO'a näm tài chinh; va trong vông chin mu'o'i (90) ngày k tO' 
ngày k4t thUc nãm tài chinh cOa Qu9. 

14.2.3. Cong ty Quàn I Qu9, Ngán hang Giám sat phài Iu'u trO' toàn b tài Iiu chO'ng tO' ye hoat 
dng du tu' cOa Qu9 theo quy dlnh ye tO chO'c va hot dng Cong ty Quàn I Qu9. Cong ty 
Quàn I Qu9, Ngân hang Giám sat, Di I' phân ph6i, tO chO'c cung thp dch vy cO lien quan, 
tO chO'c kiOm toán, Ban i din Qu9 Va CáC tO chO'c, cá nhân lien quan có trách nhim bào 
mat thông tin ye hoat dông cOa Qu9, thông tin ye Nhà deu tu', không tiM i cho Mt k9 ben 
thO' ba, ngoi trO' theo yeu ceu beng van bàn cOa co' quan nhà nu'O'c cO tMm quyên. 

XIV. DA CHI LIEN LC, GIAI DAP THAC MAC CHO NHA DAU TI? 

Cong ty TNHH Quàn I qu7 Báo Vit 

- Tru s chinh: Teng 6, Toá nhà sO 72 Tren Hu'ng Dao, Phu'ô'ng Tren Hu'ng Sao, Quãn 
Hoàn Kiem, TP Ha Ni 

- €iên thoai: (84-24) 3 928 9589 Fax: (84-24) 3 9289 590 

- Website: http://www.baovietfund.vn  

Các Di I phân ph6i theo quy dlnh  ti Bàn Cáo bch nay 

XV. CAM KET 

Cong ty Quàn I' Qu cam kM chlu trách nhim hoàn toàn ye tinh chinh xác, trung thu'c cOa nôi dung 
thông tin và các tài lieu dInh kern trong Bàn cáo bach  nay. 

CAC PHV LVC  DINH KEM BAN CÁO BACH 

- Phu lyc 1: Tom tM mt sO nôi dung chinh tai oieu lê Qu9 
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Ph lyc 2: Hu'O'ng dn giao djch Chü'ng chT Qu9 

Phy luc 3: Danh sách Dal I' phân ph61 va dia dm giao dlch  Chcrng chi Qu9 

- Phu luc 4: s6 tay thnh giá 

- Phu luc 5: Biu phi vo'i Ngan hang giam sat, Iu'u k Va to chCFc cung cp dich  vu 
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PHV LVC  1: TOM TAT MQT SO NOI DUNG CHiNH TJ DIEU L QU? 

Chu'cng I: Các diu khoãn chung 

Chu'o'ng I gm 07 Diu, tü' Siu 1 dn Diu 7, cung cp các thông tin lien quan dn ten, tha chi lien 
h, thvi gian hoat dng cüa Qu9, nguyen t& t6 chü'c, t6ng v6n huy dng t6i thiu và cai din huy 

ng v6n va chào ban chü'ng chi Qu9. Ben c?nh o, Chu'o'ng I cung thp các thông tin v Cong ty 
quàn l qu, Ngan hang giam sat. V6n dièu l huy ng trong t phat hành In du ía cong chUng 
cüa Qu9 là tói thiu Nãm mu'o t (50.000.000.000) dng. Mnh giá cüa mi cn vi Qu9 là mui 
nghin (1 0.000) dóng. 

Chu'o'ng II: Cãc quy dnh v mtic tiêu, chInh sách Va hn ch du tu' 

Chirnng II gm 06 tCv Diu 8 d4n Diu 13, quy dlnh  myc tiêu, ch14n Iu'çc, han ch du tu', các 
quy thnh v ho?t cOng vay, cho vay, giao dich k Qu9, hlnh th(i'c giao dch tài san và phu'o'ng pháp 
lu'a chçn du tu'. 

Qu9 hu'o'ng tài myc tiêu tao ía Io'i nhun CO tInh cht bn vO'ng, dài han cho nhà u tu' trên co s& 
khai thác hiu qua co' hôi du tu' vào các doanh nghip cônn tang hoat dQng tot Va trin v9ng phát 
triên t?i  Viêt Nam. 

Chin Iu'cic du tu' du'crc quy clnh tai 014u 9, Di4u íé Qu5 

1. Qu9 sè áp dyng chin Iu'o'c du tu' chO ng (active), trong dO tp trung du tu' vào các c6 phiéu 
niêm yt trén thj tru'&ng chü'ng khoán Viêt Nam (HSX, HNX, UpCom) du'a trên phu'o'ng pháp 
phân tIch co' ban (fundamental analysis - FA). CO phiu du'o'c lv'a ch9n du tu' phài dáp ü'ng các 
tiêu chI du tu' cue Cong ty Quân l qu9, dam bào phán ánh chInh xác các yu tO cOt IOi trong 
hoat dông kinh doanh cue doanh nghip. CO phiu cüa các doanh nghip ma Cong ty Quân l 

qu9 Co l'i th thông tin, cO qua trinh theo dOi, cp nht lien tyc Se du'çc u'u tiên. Trong qua trInh 

du tu', các yu tO thi tru'&ng cOa cO phi4u cO tM du'cc xem xét và dOng vai trô hO tr d6i vO'i viêc 

ía quyOt dinh du tu'. 

Qu9 tim kim co' hOi  du tu' d6i vO'i cà cO phiéu tang tn.i'&ng (growth stocks) và cO phiu giá trj 

(value stocks), khOng gi&i han v quy mO vOn hôa cüa cO phiu, d ly'a chçn du'cc các co' hôi 
du tu' tOi u'u, mang lai hiêu qua du tu' cao nht cho Qu9. Phu'o'ng pháp du tu' du'cc s dung 
chü yOu là phu'o'ng pháp tiOp cn tü' tren xu6ng (top — down approach), càc cO phiOu Se di'c u'u 
tien mua và nOm giG' (buy and hold) trong khoâng thôi gian trung - dài han. Tuy nhien, tOy thuc 
vào biOn dOng cue th tru'o'ng trong ngOn han, Cong ty Quàn l qu9 Se xem xét thu'c hiên linh ho?t 

càc giai phap dO gia tang hiu qua du tu'. 

2. Tài san du'o'c phép du tu' cue Qu9 bao gOm: 

a) TiOn gO'i ti các ngân hang thu'o'ng mi theo quy djnh cOa phap lut vO ngan hang; 

b) Cong cy thl tru'O'ng tin t bao gOm giOy t& cO giá, cong cy chuyOn nhng theo quy dlnh cOa 
phap lut lien quan; 

c) Trai phiOu ChInh phO; trái phi&u du'o'c ChInh phO bào lành, trai phiOu chInh quyn dia phu'o'ng; 
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d) C6 phiu niêm yt, c6 phi4u dãng k' giao dich, trái phiu niêm y4t cOa các t6 chU'c phát hành 
hoat dQng theo pháp Iuât Vit Nam; 

e) c6 phu, trái phiu chun bi niêm yt, chun bi cäng k giao dich phát hành bó'i các t6 chU'c 
phát hành hoat dong theo pháp luát Vit Nam; trái phiu doanh nghip phát hành b&i to chü'c 
niêm yt Co bâo Iãnh thanh toán cüa tO chü'c tin dung hoàc cam kt mua li cüa tO chU'c phàt 
hành; 

f) ChU'ng khoán phái sinh niêm yt, giao djch t?i  cac S& Giao djch ch(rng khoán va chT nhm 
muc tiêu phong ngi'a rüi ro; 

g) Quyn phát sinh gn lin vO'i chü'ng khoán ma qu9 ciang nm glO'. 

3. Co cu tài san myc tiêu cüa Qu9 nhu' sau: 

-L'-" - -- 

CO phiu 51% — 100% Co'cautàisân mang tInh d/nh hu'&ng. 
Thy thuOc vao tInh hInh th/ tru'&ng, 
Cong ty Quân Ij'  Qu$ së thay d61 co' 
cau tài san cca danh muc dáu tu' d4 
dam bào dat duçic muc tiêu du tu' cUa 

Qu5. 

Các tài san ciu'cc phép du tu' khác 0% — 49% 

(*,) TInh trên t6ng giá tn tài san cUa Qu2. 

4. Cong ty Quân l Qu cht cing quyOt cilnh  co' cu danh myc du tu' cüa Qu9 can CU' ciiu kin th 

tru'ng va cac co' hi du tu', cim bao myc tiêu du tu', hn chO du tu' Va cac quy djnh Co lien 

quan cUa pháp luât và Diu Iê Qu9. Qu9 clu'çYc phép du tu' vào các linh vu'c, ngành ngh khOng 

bi cm theo quy dinh cUa pháp lut. 

Han ch4 du tu' du'o'c quy d/nh tai Di4u 10, Diu Iê Qu2 

1. Co' cu danh myc du tu' cUa Qu9 phài dm bào các hn chO ciàu tu' du'âi dày: 

a) TrC tin gO'i trên tài khoàn thanh toán cOa Qu9 t?l  Ngân hang Giám sat, khong &'p'c du 

tu' qua b6n mu'o'i chin phn tram (49%) tOng giá trl tài san cUa Qu9 vào các tài san theo 

quy dlnh t?i OiOm a, b, Khoén 2, Dièu 9, iu lê Qu9. - 

b) KhOng du'cc du tiv qua ba mu'o'i phn tram '30%) tOng giá trl tài san cUa Qu9 vao cac 

tài san theo quy nh ti im a, b, d, e, f, Khoan 2, Oiu 9 ti iu l Qu9 du'c phát 
hành bO'i mt cOng ty hoc mt nhOm Cong ty CO quan h s& h0'u v&i nhau, trong dO phn - 
du tu' vao chU'ng khoán phái sinh là giá tr cam kt cUa hp dng xác dinh theo quy djnh 

cUa phap lut lien quan; 

c) Khong du'cyc du tu' qua hal mu'o'i phn tram '20%,) tOng giá tr tài san Qu9 vào chU'ng 

khoán dang lu'u hành cUa mt tO chcrc phát hành, k câ các lo?i giy t& CO giá, cOng cy 
chuyn nhu'o'ng, trái phiu (trCi' trái phi4u ChInh phU), CO phiu CO quyèn biu quyM, cO 

44 

' C 
ACH 

UA 

-3A 



phi4u khong Co quyn biu quyt, trái phiu chuyn 6i; 

d) Khong çc du tu' vao chCrng khoán cOa môt t6 chü'c phát hành qua mu'a phn tram 
(10%) tang giá tr! chü'ng khoán dang Iu'u hành cüa to chU'c ô, tri' trái phiu ChInh phü; 

e) Khong &cYc du tu' qua mu'o'i phn tram (10%) tOng giá trl tài san cüa Qu9 vào các tài 
san theo quy dlnh  tai DiOm e, Khoan 2, Situ 9 ti Diu le Qu9; 

f TOng giá tr các hang muc du tu' Ian trong danh muc  du tu' cüa Qu9 không du'çc vu'o't 
qua bOn mu'o'i phn tram (40%) tOng giá tr tài san cüa Qu9; 

g) Tal mi thô'i dim, tOng gia tn cam kt trong các giao djch chü'ng khoán phai sinh, du' n 
vay va cac khoân phai tra cüa Qu9 không du'c vu'p't qua giá trl tài san rông cüa Qu9; 

h) Không du'o'c u tu' vào các qu9 du tu' chU'ng khoán, cO phi4u cüa các cong ty du tu' 
chü'ng khoán thành lap và hoat ng tai  Vit Nam; 

I) KhOng cu'cc cu tu' tru'c ti4p vào bt ng san, dá qu, kim loi qu him; 

2. Trü' tru'&ng hçp quy dinh ti Dim g, h, I Khoan 2, Diu 10, ièu Iê Qu9, c cu du tu' cOa Qu9 
&ioc phép sai tech so vO'i các han  ch du tu' tai Khoân 2, Dièu 10, iu lê Qu9 nhu'ng chT do 

các nguyen nhân khách quan sau: 

a) Do bién dng giá trên thj tnng cOa tài san trong danh myc u tu' cüa Qu9; 

b) Do phâi thu'c hiên các khoán thanh toán ho'p pháp cüa Qu9; 

c) Do thyc hiên Iênh giao dich cüa Nhà du tu'. 

d) Do hoat dOng ho'p nht, sap nhp các tO chü'c phát hành; 

e) Do qu9 mài cu'çYc cp phép thành Ip hoäc do tách qu9, ho'p nht qu9, sap nhâp qu9 ma thai 
gian hoat dOng khOng qua sáu(06 thang, tInh tCi' ngày du'o'c cp Giy chU'ng nhn ãng k' 

lap qu9; 

f) Qu9 dang trong thai gian giâi th. 

3. Cong ty Quán I Qu9 phal d1u chinh lal  danh myc u tu' áp ü'ng các han  chO u tu' theo quy 

Inh tal  Khoân 2, iu 10, Oiu I Qu9 trong th&i hn ba (03 thang k4 tCv ngày sai Ich phát sinh. 

4. Tru'o'ng hp Cong ty Quan I Qu9 khOng tuân thu các han  ché du tu' theo quy dlnh  cüa pháp 

luât hoc Diu le Qu9, Cong ty Quan l Qu9 CO trách nhim iu chTnh danh myc du tu' trong 
thô'i han  mu'o'i lam (15) ngay, k tü' ngày sal Ich phát sinh. Trong tru'ô'ng hç'p nay, COng ty Quân 

l Qu9 phái chiu mci chi phi phat sinh lien quan den càc giao dich  nay Va CáC tOn thet ('n4u phat 

sinh). N4u phat sinh Io'i nhuân thi phai hach  toán ngay mol khoan Ii nhun CO du'oc cho Qu9. 

5. Các han  ch4 du tu' quy nh tai  Khoan 2, Diu nay Se du''c t dng diu chinh, bO sung theo 
quy djnh pháp luât ma khong cn phal ley kien ai hi Nhâ du tu'. 

Phu'o'ng pháp Iu'a chon c1u tu' du'c,c quy dinh tai Di4u 13, Diu Ié Qu5 
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1. Phng pháp li'a chçn u tu' vâi tài san là Tin gO'i, Cong cv thi tru'ô'ng tn t baa gm giy to' 
cô giá, cong cu chuyn nhu'ng: 

Cong ty Quàn l Qu9 se trinh danh sách va h?n  mü'c du tu' 'flU cO,) t?i  các ngan hang thu'o'ng 
mai và t6 chCrc có uy tin d Ban D?i  din Qu9 xem xét Va phê duyt nguyen tk th'c hin ho?t 
dng du tu' d61 vO'i Tin gui, Cong cv th tru'o'ng tin t baa gm giy to' cO giá, cOng cv 
chuyn nhiwng cho Qu9. 

2. Phu'a'ng pháp Iu'a chon du tu' 6I vâi tài san là Trái phi4u ChInh phü, trái phiu dipc Chinh phO 
baa lãnh, trái phiu chInh quyn dja phu'ng, trái phiu doanh nghiêp: 

Can cu' nhân thnh v xu hu'ó'ng vn cOng cOa thu trüc kS'  hn cOa läi sut trái phi4u, COng ty 
quàn l Qu9 së l,'a ch9n cac trái phiéu d du tu' vô'i các tiêu chI u'u tiên nhu' kS' h?n con lai cüa 
trái phiu, tInh thanh khoàn, rüi ro tin dung... 

3. Phu'ng pháp Iu'a chçn u tu' di vo'i C6 phi4u: 

Các có phiu diyyc Iu'a chon du'a trên nn tang c6t lOi là phân tIch co' bàn (fundmental analysis 
— FA) thông qua quy trmnh sang lQc có phiu k9 càng Va chat chè thea phu'o'ng pháp t14p cn tu' 
trên xu6ng (top — down approach). Các y4u t6 cô th cu'çYc xem xét trong qua trmnh du tir baa 
gom: 

Tinh hlnh kinh té vi mô, trong co dánh giá tác dOng  cOa nhO'ng nhân to kinh t vi mô (lam 
phát, lãi sut...) va rihán tO phi kinh té ('chmnh tr/ xa hOi. . .nu cO ành hu'o'ng den hoat dOng 
cüa ngành cung nhu' các cOng ty trong nganh, qua do xac dinh du'p'c nhO'ng ngành/cong ty 
cO tim nàng trong mOi tru'&ng kinh t hin tal. 

ánh gia su' tu'a'ng quan giG'a các ngành/cOng ty dO phân bO ngun vOn hiu qua cho tü'ng 
nganh/cOng ty cO nOn tang co' bàn tOt va cO triOn vong phát triOn vO'ng chOc phU hcp vO'i tiêu 
chI dOu tu' cüa Qu. 

Phu'o'ng pháp nay cô tInh lien kOt, nhOt quán và an toàn phü hç'p vO'i diOu kin thj tru'O'ng CO phiOu 
Vit Nam hin t?i.  Các tiêu chI sang lQc so' b (screening) d6i vO'i cO phiOu giá trj và cO phiOu tang 
tru'&ng sé du'p'c thay dOi linh hoat du'a trên nhG'ng dánh giá cüa Cong ty Quàn l' qu9 ye diOu kin 
thi truô'ng va co' hôi dOu tu' trang tü'ng giai doan vài muc dich tOi da hôa lol nh4n  cha nhà dOu 
tu'. 

4. Phu'o'ng pháp h.va ch9n dOu tu' vâi tài san là chu'ng khoán phái sinh niêm yet, giao dich ti các 
So' Giao dich Chu'ng khoán: 

Can cU' vao dánh giá vO diOu kin th tru'O'ng va nhn djnh vO xu hu'O'ng vn dng cüa tài san co' 
so', Cong ty quàn l' Qu9 së lv'a  chçn các chü'ng khoán phai sinh dO dOu tu' nhOm myc tiêu phOng 
ngu'a rüi ro cha danh myc 
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Chu'ong Ill: Nhã du tu', s6 dãng k Nhà du tu' và giao dch chci'ng chi Qu9 

Chu'o'ng Ill g6m 07 tü' Diu 14 én Siu 20, quy thnh các ni dung v Nhà du tu', quyn Va 
nghia vy cüa Nhà cu tu', só lãng k Nhà du tu'. Ngoài ra, chu'o'ng Ill cung cp cac thông tin ye 
giao dich chCrng chi Qu9, mua l?i  môt phen, t?m  dü'ng giao dich  chü'ng chi Qu9, gia bàn, giá mua l?i, 
phi giao djch chü'ng chi Qu9 va chuyn nhu'ng phi thu'o'ng mai. 

Nhà u tu' cüa Qu9 Co th là pháp nhân trong nu'O'c, to chü'c nu'c ngoai, cá nhân trong Va ngoài 
nu'àc. Nhà du tu' khOng chju trách nhim pháp l' hoc nghia vu khác vi Qu9 ngoai trách nhim 
trong pham vi sO Chcng chi Qu9 ma hç sO' hO'u. 

Nhà u tu' là pháp nhân trong nu'âc, tO chü'c nu'O'c ngoài cü' ngu'ô'i dai diên hçp pháp ai diên cho 
sO lircng Chü'ng chi Qu9 ma mlnh sO' hO'u. Vic d th, hüy bO hay thay th ngu'ô'i di din nay phài 
5u'cyc thông báo beng van bàn theo quy djnh pháp lust CO lien quan. 

Quy4n va nghTa vu cOa Nhá du tu' 7'u'o'c quy d/nh t?i  Diu 15 E)14u Iê Qu$: 

1. Nhà u tu' Co quyen: 

a) Hu'O'ng li tü' hoat dông du tu' cüa Qu9 tu'o'ng ü'ng vài sO lu'Q'ng Chü'ng chi Qu9 nm giu'; 

b) Hu'O'ng cac lo'i ich va tài san cu'cc chia hcp pháp tü' viec thanh l' tài san Qu9; 

C) Yêu ceu Cong ty Quàn l' Qu9 thay mt Qu9 mua lai  ChU'ng chi Qu9 hoâc chuyn dOi ChCng 
chi Qu9 ('n4u Ca); 

d) Thy'c hin quyen cüa mmnh thông qua Oai hQi Nhà cu tu'; 

e) Các quyen khác theo quy thnh pháp luât va tai eieu lé. 

2. Nhà du tu' CO CáC nghTa vu sau dày: 

a) Chp hành quyt djnh cüa E)ai hôi Nhà deu tu'; 

b) Thanh toán dü tien mua Chü'ng chi Qu9 va chi chlu  trách nhim v các khoàn no' và nghia vu 
tài san khác cüa Qu trong phm vi sO tien dã thanh than khi mua ChCrng chi Qu9; 

c) Các nghTa vu khác theo quy dinh pháp lut và t?i ieu lê. 

Giao d/ch ch(rng chi Qu ducvc quy dinh tai Diu 17 Diu íê Qu$: 

I. Nguyen tk chung: 

a) Cong ty Quàn l' Qu9 phài tO chi'c giao djch Chü'ng chi Qu9 cho Nhà du tu'. Hoat dOng giao 
djch Chü'ng chi Qu9 phãi du'oc tO chc dinh  k9'. 

b) Ngày giao dch ChU'ng chi Qu9 là ngày thü' Ba và thU' Sáu hang tuen không kO cac ngày nghi 
l theo quy dinh cüa pháp lut (Ngáy T). Vic giám ten sut giao dch so vó'i ten sut giao 
dich dã du'Q'c quy dnh tai  Bàn Cáo bach  phài du'c Dai  hi Nhà deu tu' chp thun tru'àc khi 
thy'c hin va luôn dam bào ten sut giao dch không du'Q'c It ho'n hai (02) len trong mt (01) 
thang; Vic tang ten sut giao dch so va'i ten sut giao dlch  dà  duvc  quy dnh ti Bàn Cáo 
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bach sé thi'c Cong ty quàn l Qu9 thông báo cong khai, cp nht ti Bàn Cáo bach,  cong 
bó thông tin theo quy dnh cüa pháp lut tru'àc khi thy'c hin. Cong ty Quàn I Qu9 Se cp 
nhât phn thay c6i nay vào Diu I Qu9 tai ki hçp Dai hOi Nha du tu' thu'ô'ng niên gn nht. 

Lu'u ?: Tru'&ng hQp ngày T là ngày ngh! IJ theo quy d/nh cUa pháp lut, k' giao dich dO Se bj 
hUy. Nhà du tu' dOt lnh giao d/ch Ch(rng chi qu tai ngày giao d/ch ChU'ng chi qu5' k4 tip. 

c) Thai dim dông s6 lênh là mu'ô'i b6n giô' b6n mu'o'i lam phüt (14h45) tai  ngay T — 1. Các lênh 
nhân du'o'c sau thai dim Ong s6 lnh sé bl hüy. 

Lu'u : Tru'&ng hop ngày T - 1 là ngày ngh! l theo quy cl/nh cOa pháp lut th&i dim dOng s6 
lênh Se du'o'c d&i sang mu'O'i b6n giO' b6n mu'o'i lam phüt (14h45,) cüa ngày lam vic gM nht 
tru'&c do. 

d) Nhà du tu' chi thu'c hin giao dch ChU'ng chi Qu9 tai các Dai  l' phân phói theo danh sách tai 
Bàn cáo bach. 

e) D6i va'i Nhà clu tu' ln du giao dch Chü'ng chi Qu9, i l phân ph6i phâi t6ng hç'p thông 
tin nhn bi&t Nhà du tu', ngu'ô'i duc hu'O'ng l?i  (n4u Ca) Va g'i yêu cu cho ai l' chuyn 
nhu'ng mO' tài khoàn giao dch Chü'ng chi Qu9 cho Nhà du tu' trên co' s& Giy d nghi clang 
k' giao dch Chü'ng chi Qu9 theo mu quy thnh tai Bàn cáo bach.  Nhà du tu' cô quyn I1:va 
ch9n các loai tài khoàn giao dich ChU'ng chi Qu9 sau: 

I. Tài khoàn cüa chmnh mInh, clU'ng ten chü s& hci'u là Nhà du tu' (gçi tt là tài khoàn 
cUa Nhà cfu tu); 

ii. Tiu khoàn giao dich trên tài khoàn thi'ng ten cüa clal l' k danh (goi tt là tiu khoàn 
cüa Nhà du tu'). 

Lu'u 2: Nhà du tu' nu'&c ngoài thuOc d61 tu'o'ng cM m& tài khoân "V6n gián tiép" (F/I) phài 
tuän thU quy ciinh v4 quàn l ngoi h6i trong viêc giao d/ch ChU'ng chi Qu}7 Khi tiM hành thU 
tuc ma tài khoàn ti Dal l2 phan ph6i Nhà cfu tu' nu'&c ngoài clang k tài khoân F/I là tài 
khoán nhân cac khoàn thanh toán tU' hoot dng giao d/ch ChU'ng chi qu Va cung cp tài llu 
xác nhân tài khoàn F!! do du'o'c m& tai ngân hang thu'cing mal cho Dai Ij' phân ph61. 

f) Nhà du tu' cô th4 iy quyn cho ben thü' ba thu'c hin dt lênh giao dich Chu'ng chi Qu9 
(mua/ban/chuyM d&/sCra/hUy lênh) trên tài khoàn giao dich ChU'ng chT Qu9 cüa Nhà du tu'. 
Viêc üy quyèn cüa Nhà du tu' phài dt.vo'c thy'c hiên theo quy dnh cüa pháp luât cO lien quan. 

g) Giá tr t6i thiu dói vO'i môt lênh mua ChU'ng chi Qu9 là mttriu (1.000.000) dng. S6 lu'ng 
t6i thiu dói vài mt lnh ban hoãc lênh chuyn di ChCrng chi Qu9 là nàm (05) ChU'ng chi 
Qu9. Viêc diu chnh tang giá trl t6i thiu dói vO'i mQt lnh mua (hoäc s6 lucng ChU'ng chi 
Qu2 tói thiu dói vO'i mt lênh ban hoäc Iênh chuyM d6i,) so vO'i giá tr tói thiu (hoäc s6 lu'o'ng 
Chcrng chi Qu$ t61 thiu) dã du'cc quy clnh tai Bàn Cáo bach  phài clu'o'c Si hi Nhà du tu' 
chp thun tru'&c khi thu'c hiên. Viêc diu chinh giám giá tn tói thiu di vO'i mt lênh mua 
(hoäc s6 luring ChU'ng chi Qu2 tâi thi&i c161 v&i môt lênh ban hoãc lnh chuyM c161) so vâi 
giá tn t61 thiu ('hoäc s6 luring ChU'ng chi Qu$ t61 thi4u) clà clu'o'c quy dinh tal  Bàn Cáo bach 
Se du'ç'c Cong ty Quàn l Qu thông báo cong khai, cp nht ti Bàn Cáo bach,  cong bó 
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thông tin theo quy dnh cüa pháp Iut tru'ac khi thyc hin. Cong ty Quàn l' Qu9 se cap nht 
phn thay dói nay vào Siu le Qu9 tai k hçp Sal  hi Nhà u tu' thu'&ng nien gn nhM. 

h) Tru'ng ho'p só Iu'o'ng ChCrng chi Qu9 trên tài khoán giao dich cüa Nhà du tu' thp ho'n näm 
(05) ChU'ng chr Qu9 (s6 Iu'o'ng Chü'ng chi Qu5 duy trI t6i thi4u), toàn bQ s6 Iu'crng ChCrng chi 
Qu9 cüa Nhà du tu' se du'cyc ty' ông ban vào Ngày giao dich t14p theo. 

I) Sal I phân phói chi &Wc  nhn Inh giao djch cüa Nhà u tu' khi Nhà du tu' cia ciin ciy dü 
các thông tin vào Giy ci nghi giao djch Chü'ng ch Qu9 (Phiu Inh theo mu quy dlnh  ti 
Bàn Cáo bach. Phi4u Inh phâi clu'çc Sal  I' phân ph61 kvu trO' theo quy dnh cüa phap Iut v 
chcrng khoán. Tru'âng hcp nhân Inh giac dlch  cüa Nhà du tu' qua Internet, diên thoal, fax, 
Sal I' phân phói phài tuán thu cac quy dinh pháp Iut v giao djch ciin ti' và chu'ng khoán, 
d6ng thô'i phài bào ciàm cac quy ciinh tal  Dim i, khoàn 1, Siu 16, Situ I Qu9. 

j) Tài khoàn giao djch ChCrng chi qu9 cüa Nhà du tu' së duvc ciông trong cac tru'&ng hp sau: 

ii. Nhà du tu' yêu cu ciOng va tài khoàn giao dich không con Chvng chi Qu9; 

iii. Tai khoàn giao dich ciu'çc ty' dng ciông khi không cô s6 du' lien tyc trong vông mQt (01) 

nãm; 

iv. Nhà du tu' yeu cu thay ciói thông tin tài khoàn theo ció chuyn toàn bô S6 lu'o'ng ChCrng 
chi Qu9 ma minh s& hü'u tr tài khoàn giao dich m& tal  Si I phân phói nay sang tài khoàn 

giao dich mô' tal Sal I' phân phói khac; 

2. Giao dich mua Chü'ng chi Qu9: 

a) Tru'ng hop hp giao dich trên tài khoàn cüa Nhà du tu', Nhà du tu' try'c tip hoàc gián tiép 
thanh toán tin mua ChU'ng chi Qu9 vao tài khoàn tin cüa Qu9 do Cong ty Quàn l Qu9 m& 
tai Ngân hang Giám sat theo quy ciinh cüa pháp luat có lien quan du'âi các hlnh thCi'c sau: 

Chuyn khoàn; 

Np tin ti ngân hang giam sat hoc thông qua ngân hang trung gian; 

Các hmnh thü'c khác phü hç'p vài quy ciinh cüa pháp luât theo hu'ó'ng dn tal  Bàn cáo 

bach (n4u co); 

Tru'o'ng hp'p giao dich trên tiu khoàn cüa Nha ciu tu', Nha du tu' np tin theo hu'O'ng dn 

cüa Sal  l k danh. 

Lu'u j: PhI chuy6n tin va thud phát sinh nu cO,) do Nhà du tu' ty' thanh toán. 

b) Nhà du tu' d1n ciy ciu các thông tin vao Phi4u Inh Va chuyn tài Sal  l phân phói hoc ciin 

thông tin trén h thóng nhn lenh  try'c tuyéncüa Sal  l phân phói d xi)' l. Lnh mua ciu'p'c 

gü'i kern tal lieu hQ'p l xac nhn vic Nhà du tu' cia hoan tt vic thanh toán vào tai khoàn 

cüa Qu9 hoc du'qc Ngán hang Giám sat xác nhan  dã nhan &vc dy ü tin mua Ch'ng 
chi Qu9 cüa Nhà ciu tu'. 061 vO'i Sal l' k' danh, vic thanh toán vao tài khoàn cüa Qu du'çc 
thy'c hiên trén c s& giá tn chênh Ich giQ'a lnh mua va lnh ban, thai han  thanh toán thy'c 

hiên theo quy dlnh  ti ho'p d6ng giO'a Cong ty Quàn l Qu9 và Sal  I' k' danh. 
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C) So luvng Chci'ng chi Qu9 ban cho Nhà u tu' circc xác inh thea cong thü'c: 

M * (1 — Phi phãt hành (%)) 

S 

V 

Trong dO: 

S: S6 Itro'ng Chü'ng chi Qu2 ban cho Nhà du tu'; 

M: Giá tr/ dat mua Chci'ng chi Qu7 hap I; 

V. Giá tn tài san rOng trên 01 t'mOt..)  Ch(i'ng chi Qu2 ti Ngày giao d/ch. 

d) SO Iung Chü'ng chi Qu9 bàn cho Nhà du tu' CO th& là sO là & dang thp phân, lam trôn 
xuOng t&l sO hang thü' hal sau du phy. 

e) Trong tho'i hn ba (03) ngay kO tcj' ngày giao djch Chü'ng chi Qu9, Dai  l phân phOi gCi'i Nhà 
du tu' bàn xác nhân giao dich Ch(rng chi Qu9. 

3. Giao dich ban ChU'ng chi Qu9: 

a) Nhà du tu' cin dy ü các thông tin vào Phi4u lnh Va chuyn tô'i Dai  l phan phOl d xü' 
lhoàc in thông tin trên he thOng nhn lênh tru'c tuy4n cOa Dai  I phân phOl. Lênh ban chi 
divc thv'c hin khi Cong ty Quân I Qu9, Oai  l phân phOl hoc tO chü'c cung cp dich vu cô 
lien quan bào dam Nhã du tu' CO di) sO lu'o'ng Chu'ng chi Qu9 d bàn thea yeu cu. 

b) Lênh bàn có thO khOng thu'c hin, hoác chi du'cYc thy'c hiên mt phn thea quy dinh ti Eiu 
17 iu l Qu9. 

c) SO lu'ç'ng ChU'ng chi Qu dOl vO'i mt lnh bàn CO th cO sO là O dang  thp phân tO'i sO hang 
thtv hai (02) sau du phy. 

d) Cia tr thanh toán cho Nhà du tu' khi ban Chü'ng chi Qu9 du'cYc xác dnh thea cong thvc: 

T = R xV x (1 — Phi mua lal (%)) — Thu& phi phát sinh (neAu  có) 

Trong do: 

T: Giá tn thanh toán cho Nhà du tu'; 

R: s6 Iu'cvng ChU'ng chi Qu$ dã ban thành cong; 

V: Giá tn tài san rOng trên môt (01) Chi)'ng chi Qu2 tai ngày giao d/ch. 

e) Trong thai han  ba (03) ngày k tü' ngày giaa dch Chirng chi Qu9, ai l phân phOi gü'i Nhà 

du tu' bàn xãc nhn giao dich Ch&ng clii Qu9. 

f) Viêc thanh taán du'cyc  thu'c hin du'O'i hinh thü'c chuy4n khoàn vào tài khoàn dCi'ng ten Nhà 
du tu' da du'çc dâng k' hoàc cac hlnh thCi'c khàc theo yêu cu bng van bàn cüa Nhà du 
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tu'. 

Lu'u Các chi phi Va thu4 phát sinh (n4u co) trong qua trInh chuy6n tin cho Nhà du hi' hi' 
tài khoân cUa Quj7 së durjc khu trfj' vào Cia tn thanh toán cho Nhà c1u hr. 

g) Thô'i han thanh toán là nàm (05) ngày, k& tü' ngày giao dich Chü'ng chi Qu9. Trong tru'a'ng 
ho'p quy dinh tal Dm a, Khoàn 1, Diu 18, Siu Ie Qu9 va sau khi &J'o'c Ban Dai  diên Qu9 
chp th4n  bang van bàn, viec thanh toán CO tM châm ho'n nhu'ng khOng qua ba mu'cyi (30,) 
ngày, k t1i' ngày giao dich ChU'ng chi Qu9. 

h) Cong ty Quàn I' Qu9 thvcyc chuyn giao mt phn danh muc u tu' thay cho viec thanh toàn 
bang tin cho Nhà u tu'. Vic chuyn giao danh myc du tu' phài cap ü'ng các d1u kin quy 
dinh ti Dim h, khoàn 3, Diu 17, Diu I Qu9. 

I) Ngan hang Giám sat có trách nhim kim tra, xac nhn dam bào viec chuy4n giao danh muc 
du tiv phü hcp vài quy c5inh tai  d1m (h) nOi trên. 

4. Giao dich chuyn d6i ChU'ng chT Qu9: 

a) Nhà du tu' cô th chuyn d6i mt phn hoc toàn b s6 Iuvng Chü'ng chi Qu9 thuOc s& hG'u 
sang chU'ng chi cüa qu9 mO' khác do Cong ty Quàn I Qu9 quàn I; 

b) Lênh chuyn d6i du'o'c thy'c hin theo các nguyen tk sau: 

a. Lnh bàn dói vâi chCEng chi qu9 bi ban du'cyc tht,vc hin tru'&c, sau dO mài thu'c hiên Inh 
mua ch&ng chi cOa qu9 myc tieu; 

b. Các Inh du'o'c thu'c hiên tai cac ngày giao dch chü'ng chi cüa cac qu9 tung ü'ng; 

- c. Nhà du tu' chi phài thanh toàn phi chuyn di, khOng phài thanh toán phi mua, phi ban 
d6i v&i cac Inh giao dch nOi trên. 

Lu'u j': 

Lênh mua chi'ng chi cOa qu muc tiêu chi du'o'c thu'c hiên tai ngày giao d/ch tu'o'ng ü'ng 
sau khi tin ban chU'ng chi qu$ b/ ban (Inh ban CO th clu'o'c thu'c hiên toàn bO hoäc môt 
phn) da cluçrc chuyn vao tài khoán cQa qu$ muc tiêu; 

PhI chuy4n t14n, thué giao d/ch phát sinh trong qua trInh chuyn d61 ('néu cO,) Se du'c,c 
khau trCr vao só tin thu clu'o'c Wi' Inh ban trong giao d/ch chuyn d6i; 

Th&i gian nm giQ' chU'ng chi qu$ muc tiêu se clu'o'c tInh Wi' ngày Iênh chuyn d61 clu'c,c 
thu'c hien; 

5. Hüy Iênh giao dich: 

a) Nhà du tu' chi du'o'c phép hüy lnh giao dch tru'O'c th&i dim dOng só lênh. 

b) Ngoài ra, viec hüy Inh giao dch cüa Nhâ du tu' sé du'oc thy'c hin sau tha'i dim dong só 
lenh trong các tru'ng ho'p quy dinh tal Dim b, Khoàn 5, Oiu 17, iu lé Qu9 
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6. Hoàn trà tin: 

a) Trithng ho'p tin mua Cht'ng chf Qu9 nhân cTu'çvc cao hcvn giá trj cTã àng k' tai Phi4u dàng 
k' mua, Iênh mua sé thj'cyc thLvc hiên vài giá tn a clang k' ti Phiéu clang k' mua Va phân 
tin can thU'a sé du'o'c hoàn trà vao tài khoàn clã clang k cüa Nhà clu tu' sau khi trü' dl các 
chi phi chuyn tin phát sinh (néu cO). 

b) Tru'äng hp hüy, sCva lnh giao djch, phn tin không thy'c hin lnh Se thc hoàn trâ vào 
tài khoàn clà clang k' cüa Nhà clu tu' sau khi trü' cli các chi phi chuyn tin phát sinh (nu GO) 
trii' tru'&ng ho'p quy clinh tal Oim c du'O'i clay. 

c) Trt.vng hcp tin mua Chü'ng chr Qu9 nhân clu'cyc không xác clinh clu'c lênh clang k' mua cli 
kern hoàc thông tin Nhà clu tu' tai ni dung chuyn tin không khO'p vO'i thông tin Nhà du tu' 
trên tài khoàn giao dich, cac khoàn tin nay sé clu'Q'c chuyn trà v ngân hang clà chuyn tin 
d hoàn trà cho clói tu'ç'ng chuyn tin sau khi trci' cli cac chi phi phát sinh 'n4u co). 

d) Theyi han hoàn trâ cl61 vO'i tt cà cac trt.thng hpp nôi trên là trong yang nàm (05) ngày k tc 
Ngày Giao djch Chü'ng chi Qu9. 

7. Chu'ong trmnh clu tu' clinh kS': 

a) Nhà d'u tu' CO th thçrc hin mua ChU'ng chi Qu9 theo Chu'o'ng trInh clu tu' clnh k' theo do 
Nhà clu tu' cam kt va thv'c hin mua Chü'ng chi Qu9 vâi mOt  s6 tin t6i thiu dlnh  k' hang 
thang hoc hang qu trong mt khoàng tho'i gian clang k vO'i Cong ty Quân l Qu9; 

b) Thông tin v Chu'o'ng trInh clu tu' thnh k9 sè clu'o'c quy clinh cv th4 tai Bàn Cáo b?ch; 

Mua I?i  mt phn, tm dCrng giao dich  ChU'ng chi Qu$ clu'cic quy cinh ti Diu 18, Diu I Qu5 

1. Cong ty Quàn l Qu9 cO quyn chi clap U'ng môt phn lênh ban cüa Nhà clu tu' mOttrong các 
tru'ng ho'p sau: 

a) Tong gia tr! càc lênh bàn tru' tOng già tn các lênh mua cá cac Iênh mua, ban tC,' hoat dOng 
chuyn dO!,) tai ngày giao dch Chü'ng chT Qu9 l&n hoi mu'o'i phn tram (10%) già tn tài san 
rang cüa Qu9; hoâc 

b) Viêc thu'c hiên toàn bô lênh giao dich cüa Nhà du tu' dn tO'i giá tr tài san rang cüa Qu 
xuOng du'ài nàm mu'o'i (50) t clOng. 

2. Tru'&ng ho'p lênh bàn clu'cyc thu'c hin mQt phn theo quy clinh tai Khoân 1 nOi trên, Cong ty Quàn 
I Qu9 ap dung nguyen tk rnua lai theo cüng mt t l theo clO tt cà càc lnh ban clu'ç'c ghep 
cUng nhau cl th'c hin, clam bào t) l giO'a giá tr thy'c hin và gia tr clang k' giao dich  là nhu' 
nhau. Phn con lai cüa các lênh bàn chu'a clu'cyc thu'c hiên ht së tii clông b! hüy bO. Tnu'&ng ho'p 
vn Co nhu cu bàn, Nhà clu tu' tip tuc  clät lênh t?i  Ngày giao dich ké tiép hoc lnh bàn sê 
du'cvc tu' clông thu'c hin tai Ngày giao dich ké ti4p trong tru'&ng ho'p sO lu'o'ng Chü'ng chi Qu9 con 
li thp hon sO lu'p'ng Chü'ng chi Qu9 duy tn t61 thiu tai tài khoán. 

Cong thü'c tinh t lê nhu' sau: 

I. €6i vOi tnu'ng hç'p quy cljnh tai Dim a, Khoàn 1, Oiu 17, viêc phân bO lnh bàn cho Nhà 
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du tu' &io'c thu'c hiên theo t l nhu' sau: 

10% x NAV + T6ng gia tr Inh mua rông (*) 

T' I — 

Tóng giá tr Inh ban 

ii. 6i vO'i tru'&ng hcp quy dinh tal Dim b, Khoàn 1, 17, viec phân bó Iênh bàn cho nhà 
du tu' u'çYc thu'c hin theo ti  l nhu' sau: 

NAV + T6ng giá trj lnh mua rông (*) — 50 t dng 

Tr le - 
T6ng giã tr lnh ban 

(*,) T6ng giá tn Inh mua rang = T6ng giá tn dt mua CCQ h'p I — T6ng phi phát hành 

3. 6i vO'i tru'o'ng h9'p quy dnh t?i  Dim a, Khoân 1, iu 17, Cong ty Quán I Qu &wc  phép d 
xut Ban D?i  din Qu9 duyt kéo dài thai h?n  thanh toán, nhu'ng khong vu'Q't qua ba mu'o'i (30,) 

ngay, k tü' ngày giao djch ChCrng chi Qu9. 

4. ChU'ng chi Qu9 mO' Co th b tm dü'ng giao dlch  khi xáy ra mt trong cac s kin sau day: 

a) Cong ty Quán l Qu9 khong th thv'c hin vic mua l?i  Chü'ng chi Qu9 mO' theo yêu cu do 
nguyen nhân bt khà kháng; 

b) Cong ty Quàn l' Qu9 khong th xac djnh giá trl tài san rong cüa Qu9 mO' vao ngày dlnh  giá 

mua I?i  ChU'ng chi Qu9 mO' do SO' Giao djch ChU'ng khoàn quy4t djnh dlnh chf giao dch chU'ng 
khoán trong danh myc du tu' cüa Qu9; 

c) Các su' kiên khác do Eiu le qu9 quy dlnh  hoãc UBCKNN xét thy là cn thik 

5. Cong ty Quán l' Qu9 phái báo cáo Ban Dai din Qu9, UBCKNN trong thôi han hai mu'cvi bón (24) 

gi&, k ti' khi xày ía mt trong càc su' kin quy dinh tal Khoán 4 nêu trên va phái tiép tyc thu'c 
hiên viec mua li Chu'ng chi Qu9 mO' ngay sau khi các sy' kiên nay chm dCt. 

6. Thai h?n  tm di'ng gao dich  ChU'ng chi Qu9 thv'c hin theo quy djnh t?i  Diu l qu9, nhu'ng 

khOng du'ç'c kéo dài qua chIn mu'o'i (90) ngày, ké tü' ngày giao dch Chu'ng chi Qu9 gn nhk 

7. Trong thai hn ba mu'oi (30) ngày, k tCi' ngay kt thüc thai h?n t?m dü'ng giao djch Chü'ng chi 

Qu9 theo quy djnh tal  Khoân 6 nêu trên, Cong ty Quàn l Qu9 phài t6 chü'c hçp d Iy ' kin Oi 
hôi Nhà du tu' v vêc giài th qu9, hoc tách qu9, hoc tiép tyc kéo dài thai hn tm dü'ng giao 
dich Chü'ng chi Qu9. 

8. Trong thOi h?n  triu tap i hi Nhà du tu', nu các nguyen nhân dn tO'i viec tam d'ng giao 
dich ChU'ng chi Qu9 chm dCi't, Cong ty Quan l' Qu &rç'c hüy bO viêc triêu tp i hi Nhà du 
tu'. 

Chuyn nhu'o'ng phi thu'ang mai cfu'o'c quy cilnh ti Diu 18 Diu Iê Qu$: 
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1. Thü'a ké Chu'ng chi Qu 

a) Viêc thCi'a ké ChUng chi Qu9 phái phO ho'p vO'i quy dinh cüa pháp lut hin hành v thU'a k. 
Qu chi chp nhân ngu'i thii'a ké hcp pháp va khOng chju trách nhim d61 vài bt k tranh 
chip nao lien quan dn viec thü'a k hoàc ngu'ô'i thCi'a k. 

b) Cong ty Quán I Qu9 sé dang k ngiyo'i thi'a k hp phap trong só däng k Nhà du tu' sau 
khi ngu'ô'i thii'a ké do da cung cp dy dü bng chtThg h9'p pháp v vic thü'a k. 

2. Cho tang Chu'ng chi Qu9
IUU HA, 

a) Ben du'o'c cho tang phài cung cp cac giy tO' va lam các thu tuc cn thit d mO' tài khoàn 
giao dich  ChU'ng chi Qu9. 

b) Ben cho tang nap dan d nghi cho tang t?i i I phân phói. 

C) S6 kr'ng Chth,g ch Qu9 cho tng khong thp han so Iu'ng Chü'ng chi Qu9 t6i thiu d6i vâi 
mt lnh ban trcr tru'äng hap cho tang toàn b sO lu'p'ng ChU'ng chi Qu9 trên tài khoàn. 

3. Viec giao djch, duy trI tái khoàn giao dich Chü'ng chi Qu9 sau khi chuy4n nhu'ng phi thu'o'ng m?i 
du'o'c thu'c hiên tu'ang t' quy dinh t?i  Diu 17, ièu 18 cüa Diu lé Qu9. 

Giá bàn, giá mua li PhI giao d/ch ChU'ng chi Qu$ du'ac quy cimnh tai Diu 20, Di4u íê Qu2 

1. Giá phát hành In du: Mu'O'i nghmn (10.000) dng/Chü'ng chiQu9. 

2. Giá ban (Giá phát hành) mt Chü'ng chi Qu9 du'çyc xac dinh bang Giá tr tài san lông trén mt 
Chcrng chi Qu9 tinh tai Ngay giao dch Ch'ng chi Qu9 cong vO'i PhI phát hánh. 

3. Giá mua lai môt Chng chi Qu9 du'c xac djnh bng Giá tr tài san rông trên mt ChU'ng chi Qu9 
tInh ti Ngày giao dich ChU'ng chi Qu9 trü' di Phi mua lai. 

4. PhI phát hành ChU'ng chi Qu9 du'c quy dinh nhu' sau: 

a) D6i v&i dat phát hánh ln du: Khong tinh phi. 

b) Oi vài cac dat phát hành tiOp theo: T6i da 1,0%. Mü'c phi cu th sé di.roc cOng bO ti Bàn 
Cáo bach cüa Qu9. 

5. Phi mua Iai ChU'ng chi Qu9 du'o'c quy dinh nhu' sau: T6i da 1,0%. Mü'c phi cy th Se du'ac cOng 
b6 tai Bàn Cáo bach cüa Qu9 

Lu'u j2: Trong tru'&ng hop s6 Iu'ang Chc'ng chi Qu2 dat bàn cO CáC thO'i dim nm giO' khàc nhau, 
Qu5 ap dung nguyen tc mua tru'&c bàn tru'&c cO nghTa là cac Ch(i'ng chi Qu$ cO th&i gian nm 
gi& dài han sê du'ac u'u tiên, ké den là cac ChU'ng chi Qu5 cO th&i gian nm giQ' ngn han. 

6. Phi chuyOn dOi ChU'ng chi Qu9: TOi da 1,0%. MU'c phi cu th sé du'o'c cOng bO tai Bàn Cáo b?ch 
cüa Qu9. 

7. Phi phát hành ChU'ng chi Qu9 theo Chu'o'ng trinh du tu' dinh kS':  T6i cIa 1,0%. MCrc phi cv th4 sé 
du'ç'c cOng bO ti Bàn Cáo bach cüa Qu9. 

54 



8. Eói vài cac giao djch chuyn nhu'o'ng phi thu'ang mai, Nhà du tu' chT thanh toán cac chi phi và 
thu phát sinh theo dUng quy dinh cUa pháp lut. 

Chu'orng IV: Di hi Nhà du tu' 

Chu'cng IV gm 05 d1u, tU' Oiu 21 dn iu 25, quy dinh cac nOi dung lien quan den Sai  hôi Nhà 
du tu', quyen va nhim vu cUa Nhà du tu', dièu kin, th4 thCrc tien hành hQp Dai hi Nhà du tu', 
quyet dinh va phàn d6i quyet dinh cUa i hi Nhà du tu'. 

0?! hO! Nhà du tu' du'c,c quy dinh tai Dieu 20 Dieu I Qu?: 

1. Di hi Nhà du tu' là co' quan CO thm quyn cao nhet cUa Qu9 va tt Ca CáC Nhà du tu' cO ten 
trong danh sách dàng k' Nhà du tu' tru'âc khi triu tp cuôc hop du CO quyn tham dci'.  Tru'ng 
ho'p t6 chCrc Dai hi Nhà du tu' In du ngay sau khi Qu9 du'cyc thành lap, Nhà du tu' mua 
ChU'ng chi Qu9 t?i  dç't chào ban ChU'ng chi Qu9 ln du ra Cong chUng theo danh sách t?i  h so' 
1p qu9 gU'i UBCKNN CO quyn tham dy' Di hOi. 

2. D?i  hi Nhà du tu' hang nàm du'ç'c t6 chcrc trong vông ba mu'o'i (30) ngày, ke tu' ngày CO báo 
cáo tài chinh nàm dâ &pc kiem toán bO'i to chU'c kiem toán du'o'c chap thun. Vic hQp d?i  hi 
Nhà du tu' thu'o'ng niên CO the &C tO chU'c ley kien beng van bàn n4u CO SI,1' dóng cUa Ban 
dai diên Qu? va khOng lien quan d&n mttrong nhG'ng yen dè quy djnh tai Khoàn 2, 0iu 21, Diu 
leQu9. 

3. i hi Nhà du tu' bet thu'ô'ng du'c triu tp trong cac trithng h'p sau: 

a) Cong ty Quàn l Qu9, hoc Ngân hang Giám sat, hoc Ban 0?i  din Qu9 xét they là Câfl thiêt 
vi quyn lo'i cUa Qu9; 

b) Theo yêu CU cUa Nhà deu tiv hoäC nhOm Nhà du tu' dai din cho It nhet mu'Oi phán tram 
(10% tOng sO don vi qu dang Iu'u hành trong vông It nht sau (06 tháng lien tyc tinh t&i thO'i 
diem triu tp ai hi; 

c) Các tru'o'ng ho'p khác theo quy djnh cUa Pháp lut. 

4. Vic tO chU'c hop bet thu'a'ng 0i hi Nhà du tu' theo quy dnh ti Khoán 3, Siu 21, iu I Qu9 
phài du'ç'c thy'c hin trong yang ba mu'o'i ('30 ngày ke tci' ngày Cong ty Quàn I Qu9 nhn du'c 
yêu thU triu tp hçp bet thu'o'ng 0i hi Nhà du tu', trong dO neu rO I do và muc tiêu CUa ViC 

triu tp hop bet thu'ô'ng ai hi Nhà deu tu'. 

Quyen và nghTa vu cUa 0?!  hi Nhà du tu' du'ç'c quy mnh t?i  014u 22 oieu i Qu2: 

1. Quyet dnh vO viêc sira dOl, bO sung oieu lê Qu9, Hp dOng giám sat; 

2. Quyet dnh CáC thay dOi co' bàn trong chInh sách du tu', muc tiêu du tu' cUa Qu9; phu'o'ng an 
phân phOi Içi nhun; Tang mcrc phi trà cho COng ty Quán I Qu9, Ngan hang Giám sat; Thay dOi 
Cong ty Quân l' Qu9, Ngân hang Giám sat; 

3. Sap nhp Qu9, ho'p nhet Qu9; 
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4. Tm dü'ng giao dich ChO'ng chi Qu9; tách Qu9; 

5. Giài th Qu9; 

6. Bu, min nhiêm, bãi nhiêm Chü tch va thành viên Ban Sal din Qu9; quyét dinh  mcrc thu lao và 
chi phi hoat ng cüa Ban ai  dlên Qu9; thông qua viêc lu'a chon to chü'c kim toán &r9c chp 
thun d kiOm toán báo cáo tài chInh hang nám cüa Qu9; thông qua các báo cáo v tinh hInh tài 
chInh, tài san vâ hoat ng hang nàm cüa Qu9; 

7. Các vn d khác thuôc thm quyn theo quy thnh tai  Siu 85 Lut ChU'ng khoán, quy jnh pháp 
lut v doanh nghiep Va tai Siu lé Qu. 

Diu kiên, th4 thU'c ti4n hành hop Sal din Nhà du hi' du'ç'c quy dlnh tai Diu 23, Diu I Qu9 

1. Tho'i gian, chu'o'ng trinh va nôi dung di,i' kin cüa di hi Nhà du tu' phái u'ç'c thông báo cong 
khai cho Nhà du tu' va báo cáo U ban Chü'ng khoán Nhà nu'o'c t6i thiu it nht mu'&i lam (15) 
ngày tru'âc khi t14n hành Sal  hôi. 

2. Nhà c5u tu' Co tM tru'c tip tham dii' i hôi Nhà du tu' hoàc thông qua ngu'ô'i dai diên theo üy 
quyn hoäc các hInh thü'c khác. 

3. Cuôc hop dal hôi Nhà du tu' cu'çyc tin hành khi cO sO Nhà du tu' tham dii' ai diên cho it nht 
nàm mu'o'i mOt phn tram (51%) tOng sO n v qu9 dang lu'u hành. 

4. Tru'ng hçp cuôc hop ln thc nht khong ü dièu kiên ti4n hành theo quy dlnh tal Khoán 3, Siêu 
23, Siu lê Qu, cuôc hop In thü' hal du'9c triu tp trong tha'i han  ba mu'o'i (30) ngày, k tU' 
ngày cuc hp ln thcr nht dv'  jnh khai mac.  Trong tru'a'ng hç'p nay, ai hi Nhà u tu' du''c 
tin hành không phy thuôc vao sO Nha du tu' tham dv'. 

5. Th4 thü'c, hlnh thü'c hçp Sal hi Nhà du tu'. 

a) Th thCrc, hInh thU'c hçp Sai hôi Nhà du tu' do Ban Sal din Qu9 quyt nh phU hp'p vô'i các 
quy dlnh  cüa pháp luât v chü'ng khoán và Situ lé Qu9. 

b) Sal hôi Nhà u ti cô th uc tO chU'c du'&i hlnh thci'c hpp tp trung, hop  trv'c tuyên (bao 
gôm hop ti môt la d14m hoäc t& hal dia d14m tró' len thông qua sy' két nOi cUa các phu'o'ng 
tin, thi& b/ truyn thông din ti',), bO phiéu ien  to' hoãc hlnh thO'c ien to' khác, gO'i phi4u 
biu quyét n cuôc hp thông qua gO'i thu', fax, thu' din to' hoãc khong tp trung bang cách 
ly kiOn bang van ban (bao g6m hlnh thü'c bO phi4u din tU' hoc hlnh thü'c din tc khác) tài 
Nhà ciu tu'. 

C) Si hôi Nhà du tu' sè do ChO tich Ban Sai din Qu9 chO trI, nu ChO tich vng mat thl bt kS' 
ngu'ô'i nao khác do Di hQi Nha u tu' bu ra Se chO tn. 

d) Tt cà các cuôc hop cOa Sal hi Nhà du tu' phái &v'c 1p thành biên ban và ban gOc hu'u trG' 
0' try sO' chInh cOa Cong ty Quán l Qu9. 

e) Trong trii'O'ng h'p Iey kién bng van ban tO' các Nhà du tu', Cong ty Quàn l' Qu9 u'çc Oy 
quyn cOa Ban Sal  diên Qu9 phài thy'c hiên các cong vic quy djnh tal  Sim e, Khoán 5, Sièu 
23, Siu le Qu9. 
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Quyt dinh cUa Dai hOi Nhà du tu' du'cvc quy cinh tai Diu 24, 014u I Qu 

1. M6i o'n vi Qu9 se Co mt quyn biu quyt. Ngân hang Giám sat, Cong ty Quàn l Qu9, t chU'c 
kim toán, cOng ty Iuât cung cp dlch  vy cho Qu9 u'ç'c quyn tham gia Di hi Nhà u tu' nhu'ng 
khOng cu'cyc biu quy4t. 

2. i hi Nhà du tu' thông qua các quy4t dlnh  thuc thm quyn bng hlnh thU'c biu quyt hoc 
ly kién bang van bàn. Trt.thng hp ly ki4n Nhà du tu' bang van bàn, Dai  hi Nhà du tu' Oy 
quyn cho Ban ?i diên Qu9 thu'c hin các thu tyc theo quy djnh cüa pháp Iut. 

3. Quyt !nh cüa Eai hi Nhà du tu' tai cuôc hQp &j'cyc thông qua khi so Nhà u tu' di diên it 
nht nàm mu'o'i mÔt phn tram (51%) tOng sO on vi qu9 cüa các Nhà du tu' dy' hQp tan thành. 

4. D6i vO'i các nôi dung quy dinh tai Khoàn 2, 3, Diu 22, iu le Qu9, QuyOt dinh cüa Dai hi Nhà 
u tu' i.vçc thông qua khi sO Nhà u tu' dai din it nht sáu mu'oi lam phn tram (65%) tOng 

sO cn vi qu9 cüa cac Nhà ciu tu' dy' hop tan thành. 

5. Trithng hop ly ' kiOn du'c&i hlnh thU'c bang van bàn, quy4t thnh cüa Oi hQi Nhà u tu' cu'çYc 
thông qua n4u chcvc sO Nhà du tu' d?i  din cho It nht nàm mu'o'i mÔt phn tram (51%) tOng sO 
phiu biu quy4t cüa càc Nhà du tu' biu quy4t chp thun. 

6. Cong ty Quàn l Qu9 và Ban Dai  din Qu9 cO trách nhim xem xét dam bào rang mci quyt djnh 
cüa Dai  hi Nhà du tu' là phü ho'p vO'i quy dlnh  pháp luât Va Diu l Qu9. 

7. Trong vông bay (07,) ngay sau khi kt thUc Di hi Nhà du tu', Cong ty Quàn l Qu9, Ban O?i 
din Qu Co trách nhim 1p Biên bàn và Nghj quyOt ?i hQi và gu'i cho Ngan hang Giám sat, 
cung cp cho Nhà du tu' hoc cong bO thông tin theo quy thnh cüa pháp Iuât trén các trang thông 
tin din tCi' cüa Cong ty Quàn l Qu9. 

Phàn d& quyét dinh cQa Dai hOi Nhà du tu' clu'o'c quy dinh ti Digu 25, Diu íê Qu$: 

1. Nhà du tu' phàn dOi quyt dinh dä du'o'c thông qua b&i Dai  hôi Nhà du tu' v môt so các ni 
dung quy dinh tai Khoàn 2, 3 Diu 22, Dièu lé Qu9 cô quyOn yeu cu Cong ty Quàn l' Qu9 mua 
l?i Chü'ng chi Qu9 cüa mmnh. Yêu cu phài bng van bàn, trong dO nêu rO ten, dia  chi cüa Nhà 
du tu', sO lu'o'ng dcin vi qu9, l do yeu cu mua. Yêu cu phài du'ç'c Nhà du tu' gü'i cho Cong ty 
Quàn l' Qu9 trong thai hn mu'O'i lam (15) ngày, kO tü' ngày Oi hOi  Nhà du tu' thông qua quy4t 

dlnh ye các vn de nêu trên. 

2. Trong thô'i hn bOn mu'o'i lam ('45,) ngày, ke tü' ngay cong bO ket qua hpp dai hi Nhà deu tu', 
Cong ty Quàn l' Qu9 cô trách nhim hoàn tt vic mua l?i  ChU'ng chi Qu9 cho Nhà du tu' phàn 
d6i quyet dlnh  cua Oi hi Nhà deu tu' thea quy dnh ti Khoàn 1, DiOu 25 dOi vâi cac yêu ceu cua 
Nhà deu tu' du''c gü'i tO'i try s& cüa COng ty Quàn l' Qu, Di l' phân phOi. Trong tru'ô'ng hcYp 
nay, mci'c giá mua li du'c xác dInh  trên c s& giá tr tài san rong ti Ngày giao dlch  ngay sau 
ngày hop Dai hôi Nhà deu tu' và Nhà du tu' khOng phài thanh toán Phi mua Iai. 

Chu'orng V: Ban Di din Qu 

Chivng V gm 07 dieu, tCi' eieu 26 dn Dieu 32, quy djnh các nôi dung lien quan dn Ban Dai din 
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Qu9, tiêu chun lu'a chon thành viên Ban ai din Qu9, quyn vâ nghia vu cüa Ban O?i  din Qu9, 
Chü tich Ban €ai diên Qu9, thu tuc iu hành Ban Oai  diên Qu, dlnh chi Va bài min thành vên Ban 

ai din Qu9, cuoc hop Ban O?i  din Qu9. 

1. Ban Sal diên Qu9 CO tü' ba (03) én mu'âi mt (11) thành vien, trong O tói thiu hal phn ba 
(2/3) so thành vien cüa Ban Sal then Qu9 là các thành vien dc lap. 

2. Trong Ban Sal diên Qu9 phâi có: 

b) T6i thiu môt (01) thành vien dOc  lap cO trInh chuyên mOn, CO kinh nghim trong linh vy'c 
k toán, kiOm toan; 

c) TOI thiu môt (01) thành vien dc 1p cO trinh chuyên môn, kinh nghim lam vic trong 
hoat dong phân tIch fu tu' chu'ng khoán hoc quàn l tài san; 

d) TOI thOu mt (01) thành vien cO trInh d chuyên mOn v pháp lut va các quy thnh trong lTnh 
vu'c chü'ng khoán. j 

3. Tnng ho'p cc' thu Ban Si din Qu9 hoc thành viên khOng con áp Crng các dièu kin theo 
quy dinh tal Khoàn 1 và Khoàn 2, Diu 26, Siu l Qu9, hoc thành viên bj buc phài tü' nhim 
trong thô'i hn mu'o'i lam (15) ngày sau khi phát hin six viêc, Ban Sal diên Qu9 và Cong ty 
Quàn l Qu9 cO trách nhiêm hi'a chçn thành vien àp u'ng quy thnh tal Khoàn 2, Siu 26, Siêu 
lê qu9 tam th&i thay th. Thành vien t?m  thai thay thO thy'c hin quyn Va nghTa vu cüa 
thành viên Ban Sal diên Qu9 cho tO'i khi dai hôi Nhà u ti chinh thU'c b6 nhim thành vien 
thay the. 

Quyn va nghTa vy cUa Ban Dai diên Qu2  cfu'o'c quy d/nh tai Dieu 28, 514u Iê Qu$7 

1. Sai diên cho quyn lo'i cüa Nhà du tu'; th'c hiên cac hoat clong phü ho'p vài quy dinh pháp luãt 
bào ye quyn lo'i cüa Qu9 va Nhà u tu'. 

2. Phê duyêt danh sách các tO chü'c cung thp báo giá; nguyen tec và phu'c'ng pháp xác djnh giá tn 
tài san rông; phê duyt danh sách, h?n  mCrc 'n4u co cho cac ngân hang nhn tiOn gi cüa qu9, 
cOng Cu tin t va cac tài san ma qu9 thl'Q'c phép du tu' theo quy dlnh  ti them a, b, e, Khoàn 2 
oieu 9 Siu lê Qu9; chep thuân cãc giao djch tài san cüa Qu9 quy thnh tal Khoàn 2 Siu 12 Siêu 
lê Qu9. Các quyét dlnh  u'çYc cu'a ía trên cc' sO' than tr9ng nhet c4 dam bâo an toàn tài san cüa 
Qu9. 

3. Quyt thnh tiêu chI dánh giã hiêu qua du tu' cüa Qu9 (n4u co); mü'c li nhun phân phOl; th&i 
hn va thu tUc  phân phOi 19'i nhun, hoc xO' l 16 phát sinh trong qua trmnh kinh doanh; quyét 
djnh cac yen d chu'a cO si,i thOng nhet giO'a Cong ty Quàn l Qu9 Va Ngân hang Giám sat trên 
cc' sO' quy dlnh  cüa pháp lut. 

4. Trong tru'O'ng hop Sal hi Nha du tu' gn nhet dâ üy quyen, Ban Si din Qu du''c quyet dlnh 
các yen d quy nh t?i  Khoàn 2, 3, 4, 5, 6 và 7 ti Sieu 22, Diu l Qu9. 

5. Co quyen yeu thu Cong ty Quàn l' Qu, Ngân hang Giám sat kjp tha'i cung thp y u cac tài 
lieu, thông tin ye hot dông  quàn l tài san Va hot dông  giám sat. 

6. Các quyèn và nhim vu khác theo quy dinh phàp luât hiên hành. 
58 



7. Trong tha'i han miô'i lam (15) ngày, k t& ngày Ban i din Qu9 quy4t djnh cac vn d quy 
Inh tal Khoàn 4 Diu 28, iu le Qu9, Ban Dai diên Qu9 thông qua Cong ty Quàn l Qu9, phài 

gü'i Uy ban ChCrng khoán Nhà niyàc, Ngan hang Clam sat biên bàn hop và nghi quyt cüa Ban 
Oai diên Qu9, clng tha'i cung cp thông tin v ni dung quyt djnh cho Nhà u tu' ti trang tin 

in to' cOa Cong ty Quàn l' Qu9. 

8. Khi thu'c hiên quyn và nhiêm vu cOa mmnh, Ban i diên Qu9 tuân thO clUng quy cljnh cUa pháp 
lut, Diu lê Qu9 va quy4t dinh cUa Sal hOi Nhà du tu'. Trong tru'a'ng hcp quy4t thnh do Ban Sal 
diên Qu9 thông qua trái vài quy thnh cUa phap lut hoàc Siu I Qu9 gay thit hi cho Qu9 thI 

cac thành viên chp thuân thông qua quyt dinh do phài cUng lien dO'i chju trách nhim Ca nhân 
v quy4t clinh dO va phài dn bU thit hi cho Qu9; thành viên phàn d61 thông qua quy4t dnh nôi 
trên du'yc min trU' trách nhiêm. 

ChU t/ch Ban Dai diên Qu5 du'o'c quy cl/nh tai Diu 29, 0i4u Iê Qu2 

1. Sal hôi Nhà du tu' bu ChU tjch Ban Sal din Qu9 trong só thành viên Ban di diên. ChU tich 
Ban Sal din Qu9 phài là thành vien dôc lap. 

2. ChU tich  Ban  S?i  diên Qu9 co cac quyn va nhim vu sau dày: 

a) Lap chu'o'ng trmnh, k hoach hot dng cUa Ban Sal  diên Qu9; 

b) Chun b! chiro'ng trinh, nôi dung, cac tài lieu phyc vu cuOc  hop; triu tp Va chU t9a cuQc hcp 
Ban Sal  diên Qu9; 

C) Theo dOi qua trmnh to chcrc thy'c hin các quyt djnh cOa Ban Si din Qu9; 

d) Các quyn va nhim vy khác quy djnh tai  Siu l Qu9. 

Thu tuc dlu hành cUa Ban Dai diên Qu2 du'ac quy cl/nh ti Diu 29, Diu I Qu9 

Trithng hp ChU tch Ban Sal din Qu9 vng mt hoc mt khà nàng thy'c hin nhim vy duvc giao 
th thành viên Ban Sal diên Qu9 du'yc ChU tch Ban Sal  diên Qu9 Uy quyn se thy'c hiên các quyn 
và nhiêm vu cUa ChU tjch Ban Sal diên Qu9. Tru'&ng hp không cO ngu'o'i du'o'c Uy quyn, các thành 
viên Ban Dai  din Qu9 con lal  chon mt trong sO cac thành viên dc 1p tam tho'i giu' chU'c ChO tich 
Ban Sal din Qu9 theo nguyen tc nht trI. Vic bu lal  ChU  tich  Ban  Sal  din Qu9 Se du'c thv'c hien 
tai Sal hôi Nhà du tu' thu'O'ng niên gn nht. 

DInh chi và bãi mijn thành viên Ban Dai diên Qu2 du'o'c quy dinh tai Diu 31, Diu Iê Qu 

Thành viên Ban Sal din Qu9 bi dlnh chi hoc bäi min du'o'ng nhiên trong cac tru'o'ng hQ'p sau: 

1. Bi kh&i tO hoc truy tO. 

2. Bi tôa tuyên bO là mt tIch, ch4t hoác mt nàng lu'c hành vi. 

3. Bi cm khOng cho glO' chCrc thành viên Ban Sal din Qu9 do quy clinh cUa lut pháp hoc cUa 
UBCKNN hoãc các co' quan CO thm quyn. 

4. Xin tCr chU'c, cht hoâc ht nhim kS'. 
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5. Bi cách chü'c thành vien Ban Sai din Qu9 khi cô Quy4t thnh cüa Sai hOi  Nhà iu tu'. 

6. Khong tham gia các hoat ong cüa Ban dai diên trong sau (06) thang lien tyc, trU tru'Yng hcp 
bt khà khang. 

7. Thu'c hiên nhO'ng hành vi lam tón hai én quyn va lo'i ich cüa Nhà du tu' Va Qu9. 

8. Viêc chi dinh  thành vien thay th ivçc thông qua Sai hôi Nhà u tu' thu'ng niên ké tiép, trü' 
tri.thng ho'p Sai hi Nhà u tu' u'cyc triu tp bt thu'o'ng do viec bäi min tu' cách thành viên 
Ban Sal diên Qu9 nêu tal  Siu nay dn den s6 Iiwng thành vien cüa Ban Dai  din Qu9 It ho'n so 
vO'i s6 Iu'ng thành vien t61 thiéu theo quy dinh  pháp Iuät hin hành. 

CuOc hp Ban Dai diên Qu du'o'c quy dinh tai Diu 32, Diu Iê Qu2 

1. Chü tich  Ban Si din Qu9 cO quyn triêu tp hop Ban Sal din Qu9. Ban ai  diên Qu9 phai hop 
it nhét m6i qu' mt ln, trong tru'äng hçp cn thi4t CO the hop  bt thu'&ng. 

2. Cuôc hop Ban Sal din Qu9 du'cyc tién hành khi CO tü' hal phn ba (2/3,) téng s6 thành viên trO' 
len dy' hop trong dO s6 thành viên dc 1p dy' hop phai chi4m t1i nãm mu'o'i m6t phn tram (51%,) 
trâ len. 

3. Quyét dinh cüa Ban Si diên Qu9 du'ac thông qua beng biéu quyét ti các cuc hop tru'c tiêp, 
hop thông qua diên thoal, internet và các phu'cng tiên truyn tin, nghe, nhln hoàc du'o'i hlnh thU'c 
Iy kién beng van bn và bng hlnh thU'c khác theo quy djnh tai  Diu lé qu9. Mi thành viên 
Ban Sal diên Qu9 cô môt phiéu biu quyét. Thành viên không trv'c tiép dy' hop  có quyn biéu 
quyét thông qua bO phiéu bng van ban. 

4. Quyt dinh cOa Ban Sai diên Qu9 du'çyc thông qua nu du'cc tO' sau mu'cyi phen tram (60%) tr& 
len Se thành viên dii' hop và tO' nàm mu'o'i m6t phn tram (51%) trO' len só thành vien dc lap 
thông qua. 

5. Cuôc hop  Ban Di din Qu9 phai du'c ghi dy dO vào biên ban. ChO tça Va thu' k phái lien dO'i 
chiu trách nhiêm v tinh chinh xác Va trung thy'c cOa biên ban hop  Ban Si din Qu9. 

6. Ngh quyét, Biên ban cOa cuc hop  Ban Si din Qu9 phai du'o'c gO'i den Cong ty Quân I Qu9, 
Ngân hang Clam sat va các ben lien quan 'chi vO'i cac nO!  dung dup'c d cp tai  Khoán 4, Diu 
28, Di6u I Qu2,. 

7. Cong ty Quán I Qu9 va Ngân hang Clam sat du'c quyn tham dy' các cuOc hop cOa Ban S?I 
diên Qu9, nhu'ng không CO quyn tham gia biéu quyét. 

Chu'o'ng VI: COng ty Quàn l Qu9 

Chu'o'ng VI góm 04 diu, tO' Siu 33 den Siu 36, quy djnh v tiêu chuén lv'a chpn Cong ty Quàn l' 
Qu9, quyn va nghia vy cOa Cong ty Quàn I Qu9, chm dO't quyn va nghia vu d61 vo'i Cong ty Quan 
I Qu, han ché hot dOng  cOa Cong ty Quãn l Qu9. 

Quyén và nghTa vu cüa COng ty Quân I Qu du'ctc quy cinh tai Diéu 34, Diu Iê Qu2 
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1. NghTa vu Cong ty Quàn 19 Qu9 

a) Tuân thu iu l Qu9 va baa v quyn lç cüa Nhà du tu'; 

b) Cong bng, trung thu'c va VI Ip'i Ich cüa Qu9 va Nhà du tu'; 

C) Bao v an toàn va quàn 19 tách bit tài san cüa tü'ng Qu9, cOa Cong ty Quân 19 Qu9; 

d) D6i vO'i nhO'ng giao djch cüa Qu9 do Cong ty Quan Qu9 thy'c hin trong ô Co su' tham gia 
cüa ngu'ô'i cO lien quan cüa Cong ty Quan 19 Qu9, phai m bao sii' cOng bng và khOng lam 
t6n hal  4n quyèn lçi cüa Qu9; thông báo dy d thông tin lien quan i4n giao dch o cho 
Ban Oai  din Qu9, UBCKNN vâ thông báo cong khai cho Nhà du tu'; 

e) Bào fm viec u9 quyèn trách nhim cho ben thü' ba và sir thay d6i to chCrc, quan 19 cüa Cong 
ty Quan 19 Qu9 khOng gay ânh hu'O'ng bt I9'i dn quyn I9'i cüa Qu9; 

ry 
f Dn bü cac tOn tht cOa Qu9 do Cong ty Quan 19 Qu9 khOng tht,i'c hin üng nghTa vu theo 1JUHd 

quy jnh tai €iu nay;
'El 

g) Tt cà cac giao dch chü'ng khoán cüa thãnh vien Hi ng thành vien, nhO'ng ngu'ô'i quàn 19 
va nhân vien cüa Cong ty Quàn 19 Qu9 du phài iwc  báo cáo và quàn 19 tp trung tai  Cong 

ty Quân 19 Qu9 du'O'i sir giam sat ct)a b phn kim soát ni b; 

h) Khi COng ty Quán 19 Qu9 giao dch mua, ban các tái san cho Qu9 thl Chü tjch HQi dng thành 
viên, Giám 6c, Giám 6c fu tu', ngiroi d1u hành qu9 khOng dic nhn bt k9 mt ll Ich 
nao cho cong ty hoãc cho chInh mmnh hoäc cho mt ngu'ô'i thU' ba, ngoài khaàn phi quy nh 
trong €iu lè Qu9; 

I) Thu'c hiên viêc xac dlnh  giá tr tài san rông cüa Qu9 theo quy thnh cüa pháp luât; 

j) Trong tru'&ng hç'p Ngân hang Giám sat phát hin và thông báo cho COng ty Quan 19 Qu9 bi4t 
giao dich khOng phü hc'p vO'i quy djnh cüa phap Iut, Diu I Qu9 hoc vu't qua thm quyn 
cüa COng ty Quan 19 Qu9, COng ty Quan 19 Qu9 phái hu9 bô giao dch cô hoàc thU'c hin mua 
hoâc ban tl san cüa Qu9 nhm phyc hi tài san Qu9 nhu' tru'O'c khi cO giao dlch.  M9i chi phi 

phát sinh lien quan d4n các giao djch nay do COng ty Quan 19 Qu9 chju; 

k) Thay mat Qu9 du tu' thy'c hin các quyn Va nghia vu lien quan dn các tài san trong danh 

muc u tu' cua Qu9. 

I) Cung cp cho các Nhà u tu' cac báo cáo cO lien quan hang thang, qu9, nàm du'ài dang  van 

ban, fax, email hoc hlnh thu'c khác theo quy jnh cüa phap Iut. 

m) Thu'c hin d61 chiéu thu'ô'ng xuyen tài san cüa Qu9 vO'i Ngân hang giam sat. 

n) Các nghTa vu khác thea Diu l Qu9 va quy dnh phap lut hin hành. 

2. Quyn cüa Cong ty Quan 19 Qu9 

a) thvç'c tham du' các cuôc hpp cüa Ban Oai din Qu9 (nhu'ng khOng duvc quy6n biéu quy&,). 

b) Oiro'c ht.thng cac khoán phi và thu'O'ng quy canh trong iu lé Qu9 phCi ha'p vO'i quy dinh cüa 
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pháp luât hoäc theo các quy cinh khác cüa D?i  hi Nhà âu tu'. 

C) Du'c hoat COng tu' vn tài chInh va tu' vn du tu' chCi'ng khoán; Cong ty Qun l' Qu9 chT 
&i'p'c tu' vn tài chInh cho cac doanh nghip du tu' vao hoc tip nhn ngun von du tu' tü' 
càc Qu9 do Cong ty Quan I Qu9 quàn l; khOng u'ç'c tham gia cac hot dng tu' vn niêm 
yt hoàc tu' vn phát hành chCi'ng khoán. 

d) Du'cyc thu'c hin các hot dng kinh doanh, djch vu phU hp vô'i quy dnh cüa pháp Iut. 

e) Các quyn khác theo Eu le Qu9 và quy djnh pháp Iuât hin hành. 

H?n ch6 hoot dOng  cOa Cong ty Quân 1$' Qu)7 duçvc quy 6/nh t?i  Diu 36, Di4u I Qu$ 

1. Cong ty Quán I' Qu9 khOng ivp'c là ngu'O cO lien quan cüa Ngân hang Giám sat. 

2. COng ty Quan l Qu9, ngu'o'i Co lien quan cüa Cong ty Quán l Qu9 &Wc  tham gia gOp vOn thành 
Imp, giao dich ch'ng chi qu9 mO' ma Cong ty Quàn l Qu9 ang quan l vO'i cac mU'c gia giao djch 
áp dung nhu' 6i vo'i các nhà d'u tu' khác. 

3. COng ty Quân l Qu9 khOng th.Q'c sCi' dyng tài san cüa Qu9 d u tu' vao chInh Cong ty Quàn l 
Qu9, tO chU'c là ngu'a cO lien quan cüa COng ty Quan l Qu9, tO chU'c ma thành viên HQi 6ng 
thành viên, thành viên Ban 5iu hành, thành viên Ban i din Qu9, nhân Vlêfl Cong ty là CO COng 
hoàc thành vien sO' hO'u trên mu'o'i phn tram (10%) vOn diu l. 

4. COng ty Quàn l' Qu9 khOng cu'cYc phép dung vOn cüa Qu9 d mua tài san cüa mt qu9 khác ma 
minh quan 19 nhm lam tang hay giam giá tr cOa Qu9. 

5. COng ty Quàn 19 Qu9 khOng thi'cc nhân cho chInh mInh bt k9 thu nhâp hay lo'i Ich nào thu u'o'c 
tü' viêc sü' dung các djch vu giao dlch  tài san Qu9 do mt tO chCi'c thU' ba cung cp và phái h?ch 
toáncáckhoàn nàyvàothu nhpcüaQu9. 

6. COng ty Quan 9 Qu9 khOng du''c thu'c hin các giao djch lam tang chi phi và rji ro khOng h9'p 19 
cho Qu9. 

7. Các han ché khác theo iu lê Qu9 và quy dlnh  pháp lut. 

Chu'ong VII: Ngân hang Giám sat 

Chu'o'ng VII gOm 04 diu, tü' iu 37 d4n €iu 40, cung thp các nôi dung lien quan den tiêu chuen 
lu'a chon Ngân hang Giám sat, quyn va nghia vu cüa Ngan hang Giám sat, hot dng giam sat cüa 
Ngán hang Giám sat, chem dü't quyn va nghTa vu d6i vO'i Qu9 cüa Ngân hang Giám sat. 

QuyOn va nghia vy cüa Ngan hang Giám sat dup'c quy 6/nh t?i  DiOu 38, Dieu I Qu7 

1. Nghia vu cüa Ngàn hang Giám sat 

a) Chu trách nhim dOl vo'i nhG'ng tOn thet gay ra cho Qu9 do nhG'ng sal sot cüa ngân hang; 

b) Dam bâo thy'c hin giám sat ho?t dng cüa Cong ty Quàn 19 Qu9 trong vic quân 19 tài san 
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qu9 theo quy thnh tai Luât chC?ng khoán, cac quy jnh Co lien quan Va €iu lé Qu9; 

C) Cung cp cac dich vu giám sat, kvu k tài san cüa Qu9 theo dUng quy dinh  cOa pháp Iuât lien 
quan, Hop dng giám sat Va iu I Qu9; 

d) Tàch b?ch  tài san cüa Qu9 vO'i tài san ca Cong ty Quàn l Qu9, tài san cUa các qu9 khác, tài 
san cUa nhü'ng khách hang khác cUa Ngàn hang Giám sat và tài san cUa chInh Ngân hang 
Giám sat; 

e) Eám baa va hoàn toàn chiu trách nhim d6i vài tài san cOa Qu9 khi Uy thác cho to chU'c lu'u 
k' phu; 

Giám sat viec xac dlnh giá tn tài san rang cUa Qu9 theo tn sut phü hp v&i các quy dlnh 
pháp luât và Diu le Qu9, dam bào vic tinh toán giá tn tài san rông trên mQt do'n vi qu9 là 
tinh dUng, chinh xác và phü hQ'p quy dnh cUa pháp lut, quy dlnh t?i diêu l qu9; 

g) XU' l cac giao dich v chtng khoán phU hp'p vO'i chi th hç'p pháp cUa Cong ty Quàn l Qu9, 
Ngàn hang Giám sat Co thO tü' ch6i nhG'ng chi thj dO n4u Ngân hang Giám sat CO c sO' d4 tin 
rang nhU'ng chi thi nay là khOng h9'p pháp hoc khOng phü hp'p vO'i iu l qu9. Vic tü' ch61 
phài dic gU'i bang van bàn dn Cong ty Quán l Qu9 va nêu rO l do, bàn sao gU'i UBCKNN; 

h) Thu'c hin dOl chiu thithng xuyên tài san cUa Qu9 vO'i Cong ty Quàn l Qu9; 

i) Thanh toán nhG'ng khoàn chi phi hap l', hop l cüa Qu9 thea chi thi ho'p pháp cUa Cong ty 
Quàn l' Qu9, dam bào nhG'ng khoàn chi phi dO phU hQ'p vài cac quy dnh pháp lut Va CáC 
diu khoàn cUa Diu le Qu9; 

j) Thanh toán tin cho Nhà du tu' cUa Qu9 khi Cong ty Quàn l' Qu9 thu'c hin vec mua lai 
ChU'ng chi Qu9 cUa Nhà du ti.i, hoäc khi qu9 phan phOi thu nhp hoäc khi Qu9 thanh lv', giài 
the thanh toán cho Nhà du tu' va các tru'o'ng h9'p khác theo quy djnh cOa pháp lut, Diêu l 
Qu9 theo dUng chi thi hcp phap cUa Cong ty Quàn I Qu9, dam bào reng nhG'ng khoàn thanh 
toán &vcYc  thu'c hiên phU ho'p vai cac dieu khoàn cUa iu lê; 

k) Các nghia vu khac theo Eieu l Qu9 Va quy dinh phap luât. 

2. Quyen cUa Ngan hang Giám sat 

a) £u'o'c rà soát quy tninh ni bô v nguyen tec, phu'o'ng pháp xác dinh  gia  frl  tài san ong cUa 

Qu9; bào dam gia tn tài san rông trên mt do'n vi Qu9 là tinh dUng, chinh xác Va phü hp quy 
djnh cUa pháp lut, quy djnh tai iu lé Qu9. 

b) Duvc kiem tra hoat dông du tu' Va cac giao djch tài san cOa Qu9, kiem tra các giao djch tài 
san giG's Qu9 vO'i Cong ty Quàn l Qu9 va ngu'o cO lien quan. 

c) u'ç'c rà soát, them dinh nàng ly'c h thOng may tInh, phn mem may tinh, yêu ceu Cong ty 
Quàn l' Qu9 kip thô'i cung cep cac quy trInh quàn l tài san, kiem soát ni b& quàn tn rUi ro, 
sO tay dinh gia, quy tnInh nhãn và thu'c hin lnh cUa Nhà du tu' và các thông tin cn thi4t 
lien quan dn hoat dong quàn l tài san cUa Qu9. 

d) fXo'c sG' dung cac dich vu cung cep bO'i cong ty kiem toán va cac tO chCrc khác de thv'c hin 
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cong viec u'o'c quy dnh trong Hp cTng dâ k' va tii' chlu  toàn bô chi phi. 

e) Các quyn khác theo iu Ie Qu9 Va quy dinh pháp Iut. 

Chu'ong VIII: Các t6 ch(i'c cung cp dch vii lien quan 

Chu'cng VIII gm 05 d1u, tü' Diu 41 4n Diu 45, quy dinh  v cac hoat ong du'c üy quyn, tiêu 
chi lu'a chon to chü'c cung cp dch vu lien quan, trách nhim cüa cac tO chU'c cung cp dch vy lien 
quan, trách nhim cüa Cong ty Quan I Qu9 6i vo'i hoat dong ã üy quyn, chm dU't hoat ng üy 
quyn. 

Chu'o'ng IX: Di Iy phân ph6i, Di I k danh 

Chu'ong IX gOm Diu 46 quy citnh v tiêu chun lu'a chpn, dánh giá i I' phân ph6i, ?i I' k' danh. 

Chu'o'ng X: Kim toán, k toán và Ch d báo cáo 

Chu'o'ng X gm 05 diu, tu' Oiu 47 dOn Diu 51, quy dlnh  v tiêu chuOn Iy'a chçn Va thay dOl Cong 
ty kiOm toán, nàm tài chInh, chO do báo cáo, báo cáo tài chInh Va báo cáo khác. 

Chu'o'ng XI: Giá tn tài san rông cüa Qu 

Chu'ong XI gOm 05 d1u, tü' iu 52 dOn Oiu 56, quy nh các nOi dung v viêc xác dlnh  giá tr tài 
san rông, phu'o'ng pháp xác dinh giá tr tái san rông cüa Qu9, quy trmnh dinh giá tài san qu9. Ngoai 
ra, chcYng XI cung cOp thông tin v nguyen tOc, tiêu chI Iu'a ch9n, thay dOi tO chCrc cung cOp báo giá 
và dn bü thit hal cho Nhà du tu', Qu9 

Chu'o'ng XII: Lçi nhun Va chi phi 

Chu'cng XII gOm DiOu 57 và 58, quy dinh ye viec phán chia 191 nhun cL)a Qu9 và chi phi hot dng 
cüa Qu. 

Phãn chia /0'! nhuân cüa Qu2 du'o'c quy dinh tai Di4u 56, Diu lé Quj7 

1. Lo'i nhuân phân chia du'o'c trich tv nguOn Iç1 nhun dO I?i  hoc tü' thu nhp cüa Qu9. Can ccr kOt 
qua hot dQng hang nàm cüa Qu9, Di hi Nhà du tu' (hoc Ban D?i diØn Qu$ theo Uy quy4n 
cUa D?i  hi Nhà du tu') quy4t djnh vic phân chia 191 nhun cüa Qu9 theo dung các quy dlnh  cüa 
pháp Iut.Hinh thCi'c phán chia 191 nhun cO thO bOng tiOn hoc bOng Chu'ng chi Qu9. 

2. Cong ty Quán I' Qu9 chi du'ç'c phân chia 191 nhun khi Qu9 dâ hoàn thành hoc cO dü nang Iu'c 
tài chinh dO hoàn thành nghia vy thuO va các nghia vy tài chinh khác theo quy djnh cüa pháp 
Iuât; trich Ip dOy ciü các qu9 theo quy ctjnh ti DiOu Iê Qu9; ngay sau khi trá hOt sO 191 nhun dã 
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nh, Qu9 vn phài bào câm thanh toãn th cac khoân no', nghia vy tài san khác den han. Ljch 
trmnh và k hoach thy'c hiên phai &1'Q'c cong b6 cong khai trên trang thông tin in tü' cüa Cong 
ty Quàn I' Qu9. 

3. COng ty Quàn I' Qu9 phai khu trü' mi khoân thu& phi, le phi theo quy jnh cOa phãp Iuât tru'àc 
khi phân chia Icyi nhun cho Nhà deu tu'. 

4. Sau khi phán chia Ii nhun, Cong ty Quàn I' Qu9 phái gi)'i cho Nhà deu tu' báo cáo tong kOt viec 
phân chia Io'i nhun qu9, bao gOm các ni dung sau: 

a) Phu'cyng pháp phân chia Io'i nhun (bng tin hoãc bMg ChU'ng chi Qu5); 

b) TOng Icyi nhuân trong kSi  va Io'i nhun tich Iuy, chi ti4t tü'ng h?ng  myc Io'i nhun; 

C) Giá tn Io'i nhuân u'o'c phân chia, sO Iu'cvng ChU'ng chi Qu9 phát hánh de phân chia ('trong 
tru'&ng hap chia Içîî nhuãn bang ChU'ng chi Qu2); 

d) Giá trj tài san rong trên mt Chüng chi Qu9 tru'àc khi phân chia Iç'i nhun và sau khi phán 
chia Ioi nhuân; 

e) Các ành hu'O'ng tác dông tài Giá tr tài san rông cüa Qu9. 

Chu'o'ng XIII: Tãi co' cu Qu9 

Chu'o'ng XIII gm 03 tü' iu 59 den Diu 61, quy djnh cac iu kin hap nht, sap nhp, các 
iu kin tách Qu9, các diu kin giái th Qu9. 

Chu'o'ng XIV: Giài quy& cac xung dt v Içi Ich 

Chu'o'ng XIV bao gOm ièu 62 quy djnh v Kim soát xung t Ip'i Ich giO'a Qu9 và các Qu9 khác, 
các khách hang deu tu' u thác cüa COng ty Quan I Qu9 va giu'a Qu9 và Cong ty Quàn I Qu9. 

Chu'o'ng XV: Cong bO thông tin và sü'a dOi, b6 sung Diu I 

Chu'ang XV bao gOm 04 diu, tt,' iu 63 den iu 66, quy dinh v cong bO thông tin, cung 
thông tin cho Nha deu tu', sü'a dei, bO sung Diu I, àng k' Siu Ie va diu khoán thi hành. 

Ngoai ra, iu Ie Qu9 con cô 05 Phu luc: 

Phy lyc sO 1: Cam kt ca COng ty Quán I' Qu9 

Phy lyc so 2: Cam kt cüa Ngân hang giám sat 

Phy lyc sO 3: Cam kt chung cüa Cong ty Quan I Qu9 va Ngan hang giam sat 

Phy lyc sO 4: Phu'o'ng pháp dlnh  giá cac tài san trong danh myc deu tu' 

Phu lyc sO 5: Biu phi lu'u k' giám sat và phi trá cho dich  vu üy quyn 
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PHU LUC 2: HU'NG DAN GIAO DICH CHU'NG CHt QU? 

I. Mó'Idóng tài khoân giao dch Chü'ng chi Qu9 

Nhà u tu' phài m& tài khoàn giao djch ChCi'ng chi Qu9 thtrc hiên giao dich ChCvng chi Qu9.Tài 
khoàn giao dich ChCvng chT Qu9 &cYc m& ti các Dai l phân phói theo cong bó tai Bàn Cáo b?ch 
cüa Qu9. 

H so äng k mO' Tài khoàn giao dich Chü'ng chi Qu9 (HSSKMTK) bao gm: 

o Dói vài Nhà du tu' Ca nhân: 

- Giy áng K Giao Dch ChC'ng chi Qu9 M (Giy däng k$' mi tài khoàn) - mu dành cho 
nhà du tu' cá nhân; )N G 

- Bàn sao CMND/hô chiu; LY 
) VI 

- Các giy t khác theo quy thnh cüa pháp Iut trong tru'ô'ng hç'p Nhà cu tu' üy quyn dt 
Iênh giao dch hoãc nop tin mua Chü'ng chi Qu9; 

o 06i vâi Nhà u tu' T6 chU'c: 

- Giy Dàng K' Giao Dich ChU'ng chi Qu9 M& (Giy däng k m& tài khoàn) - mu dành cho 

nhà u tu' t6 chü'c. 

Bàn sao CO Cong chu'ng Giy chU'ng nhn cäng k kinh doanh va các bàn iu chTnh 1'nu 
cO). 

Bàn chinh Giy u) quyen chi dinh Ngu'äi tham gia k' kt va giao dich trén tài khoàn tal 
D?i I' phân phói. 

CáC loai giy to' khác nhu' bàn sao CO Cong chü'ng CMND/h chiu cüa ngu'ô'i du'c nhn 
u quyèn, ngu'ô'i dai dien. 

• Trong qua trInh ma' tài khoàn, Nhà u tu' CO th ly'a chQn t lnh giao dch ChU'ng chi Qu9 trlj'C 

tip tai Dai l phân ph61 hoäc thông qua he thóng nhân lenh  ien tü' nhu' sau: 

Nhà u tu' càng k' Tht Iênh thông qua he thong nhân Ienh  dn tü' (tai GiaAy  cfäng kj' ma' tài 

khoãn hoãc Phi4u dãng k$' nhâp Iênh dlên tCr theo mu) Va k' vào thOa thun nhân lênh ien 

Wi' do Oai I phán phOi cung cp. 

Sau khi hoàn thành các thu tuc nhu' trên, Nhà u tu' Se u''c cp ten câng nhâp vâ mt khu 
truy cap vào h thÔng nhn Ienh dien Wi' thông qua email dã dâng k ti Giy dáng k9 mO' tài 
khoàn. TrInh ty', thu tuc nhp lenh ien Wi' sè cu'ç'c hithng dn chi tittai h thÔng nhn lenh 
den Wi'. 

TrInh tu' thu'c hiên: 

(1) Nhà du tu' hoàn thien  HSDKMTK va chuyn cho Oai l phan phOi. 
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(2) Oai I' phân ph6i kim tra tmnh chInh xac va dy dü cüa HSDKMTK theo quy djnh tai  Diu lé 
Qu9 va pháp Iuât CO lien quan. Tn.rng h9'p dap ü'ng quy dlnh, Dai l phân phói chuyn các 
thông tin tai HSKMTK cho Eai I' chuyn nhu'cng d thu'c hin m& tài khoan. 

(3) Trong vông 02 ngày lam viec k tü' ngày nhân du'o'c HSDKMTK dy dü, ho'p l, Dai l' phân 
phói thông baa cho Nhà du tu' các thông tin v tài khoan dã du'cyc ma. 

• Tài khoan giao dlch  Chu'ng chi qu9 cüa Nhà du tu' Se du'o'c dOng trong cac tru'ng hç'p sau: 

- Nhà du tu' yeu cu dOng và tài khoàn giao dich  không con ChU'ng chi Qu9; 

- Tài khoan giao dich du'çrc ti' dong dông khi không cO s6 dir lien tyc trong vong môt (01) näm; 

- Nhà du tu' yeu thu thay di thông tin tài khoan theo dO chuyn toàn bô s6 lu'Q'ng ChCrng chi 
Qu9 ma minh sO hO'u tü' tai khoan giao dch m& tai i l phân ph6i nay sang tài khoan giao 
dich ma tai i l' phân ph6i khác; 

II. Thy'c hin giao dlch  ChU'ng ch Qu: 

2.1 Giao dlch  mua ChU'ng chi Qu9 ti dçt phát hành an du: 

• ThO'i gian thy'c hin: Các ngày lam vic trong giai do?n phát hành ln du theo thông báo cüa 
Cong ty Quan l' Qu9 và Eai  l phân ph6i; 

• 36 tin dt mua: T6i th14u 1.000.000 dng/lnh mua 

• Thông tin tài khoàn phong tOa cüa Qu9 tai Ngân hang Giám sat: 

- 36 tài khoan: 

- Ten tài khoán: 

- Ten ngán hang: 

• Nhà du tu' try'c tip hoc gian tip thanh toán tin mua Chü'ng chi Qu9 vào tài khoàn tin cüa 
Qu9 do Cong ty Quan l' Qu9 m& ti Ngân hang Giám sat theo quy dnh cüa phap lut Co lien 

quan du'O'i các hlnh thCrc sau: 

Chuyn khoân; 

Np tièn t?i  ngan hang giam sat hoc thông qua ngân hang trung gian; 

Lu'u : NOi dung thanh toán "[Ho ten nha dau tujjso TKGD]_[ flop tien mua CCQ BVPFJ" 

• Trmnh tu' thy'c hiên: 

(1) Nhà du tu' nôp  tin mua Chüng chi QU vao tái khoân phong tOa cüa Qu9; 

(2) Nhà du tu' dat lnh mua ChCrng chi Qu9 try'c tip tai  Eai I' phâri ph6i hoäc thông qua he 
th6ng nhân lênh diên tCr. 
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(3) Oi I' phân phói ph61 h9'p vâi ?i  I' chuyn nhvng kim tra nôi dung cüa Inh mua dam bao 
phü hcp vO'i các thông tin cüa Nhà du tu' vâ so tin Nhà du tu' dâ np vao tài khoàn phong 
tOa cüa Qu9 ti Ngân hang giám sat. Tru'o'ng ho'p chu'a chInh xac, Dai I' phân phOi hu'O'ng 
dn Nhà du tu' bO sung, hoàn chinh. 

(4) Trong vong 03 ngày kO tU' ngày nhân &v'c Giy chCi'ng nhãn dâng k lap qu9 cüa UBCKNN, 
i l phân phOi thông baa cho Nhà du tu' kt qua giao dich Chü'ng chi Qu9. 

22 Giao dlch  mua Chü'ng chi Qu9 ti các k giao dch tip theo: 

2.21 Giao djch mua Chü'ng chi Qu2 thông thu'&ng: 

• Ngày giao dlch:  nh k' thU'Ba va thU' Sáu hang tun (Ngay T); 

• Thai gian thy'c hin: Tru'O'c 14h45 cüa Ngay T - 1; 

• SO tin dat mua: T6i thiu 1.000.000 dng/Inh mua; 

• Thông tin tài khoan tièn ca Qu9 m& tai Ngân hang Giám sat: Theo thông báo cüa Di I phãri 
phOi ma Nhà du tu' thu'c hin m& tài khoân; 

• Nha du tu' tryc tiOp hoãc gián tip thanh toán tin mua ChCi'ng chi Qu9 vào tài khoân tin cüa 
Qu do Cong ty Quàn I Qu9 mó' ti Ngân hang Giám sat thea quy dnh cüa phap Iut Co lien 
quan dithi các hInh thU'c sau: 

Chuyn khoàn; 

Nap tin tai ngan hang giám sat hoc thông qua ngân hang trung gian; 

Lu'u : (VOl dung thanh toán "[Ho ten nha dau tuJJso TKGDJ_[Ma San Phm qu9 BVPFJ" 

MA san phm qu5 nhu sau: 

D6i vâi ba1  1nh dAng k mua thông thsang cüa qu BVPF: 

MA sAn phm qu  
BVPFNOO1 

TrInh tu' thu'c hiOn: 

(1) Nhà du tu' nôp tin mua Chü'ng chi Qu vao tài khoân tin cüa Qu9; 

(2) Nhà du tu' dat Inh mua ChU'ng chi Qu9 trv'c ti4p t?i i l phân phOi hoc thông qua h 
thOng nhn lnh din ti'; 

(3) Tru'&ng hçp hüy lanh, Nhâ du tu' chi thu'c hiên hüy Iênh tru'&c th&i dim dông sO lênh. Sau 
tho'i dim dOng sO lènh, viec hüy Iênh Se du'o'c thyc hiên d6i vO'i các tru'o'ng ho'p khong hcp 
Ie theo quy dinh t?i  Diu le Qu9; 
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(4) Dai l' phân phói phói hcp vài ai l' chuyn nhu'o'ng kim tra ni dung cüa lnh mua âm bào 
phü hçp vO'i các thông tin cüa Nhà cTu ti va s6 tin Nhà du tu' dâ nop vao tài khoán tin 
cOa Qu9. Tru'o'ng hp chu'a chinh xac, ?i lr phãn ph61 hu'O'ng dn Nhà u tir b6 sung, hoàn 
chrnh; 

(5) Trong vông 03 ngày ké tü' Ngay giao djch, ?i I' phân ph6i thông báo cho Nhà du tu' két qua 
giao djch Chü'ng chi Qu9: 

s6 !u'c,ng CCQ 

du'ctc phân ph61 

S6 tin c7äng k$' mua x [1- PhI phát hành (%)J 

NA WCCQ 

(6) Nu phát sinh cac tru'&ng hQ'p phai hoàn trà tin cho Nhà du tu' theo quy jnh tai Diu lé 
Qu9, thô'i gian hoàn trà tin là trong vông 05 ngay k tü' Ngay giao dich; 

22.2 Giao djch mua ChU'ng chi Quj theo Chu'oig trinh dâu tu' cJjnh ky (SIP): 

Thoi gian tham gia, S6 tin dt mua, KS'  np tin. .theo äng kS'  tham gia Chu'ang trInh du ti 
dlnh k5' ci1a Nhà du tu'; 

• Giao dich mua Chü'ng chi Qu9 theo Chu'o'ng trInh du ti dinh kS'  sé &J'cyc thv'c hin vào Ngày 
giao dch ngay sau Thvi dim flop tin jnh k5' muOn nht; 

• Thông tin tài khoàn tin cüa Qu9 m& tal  Ngân hang Giám sat: Theo thông baa cüa Dal IS'  phân 
phói ma Nhà u tu' thu'c hiên m& tâi khoan; 

• Nhà du tu' tr'c ti4p hoc gián ti4p thanh toán tin mua Chü'ng chi Qu9 vào tài khoân tin cüa 
Qu9 do Cong ty Quàn IS'  Qu9 mó' t?i  Ngan hang Giám sat theo quy nh cta pháp Iut cô lien 
quan du'âi các hinh tht'c sau: 

Chuyn khoàn; 

Np tin tai ngàn hang giám sat hoàc thông qua ngan hang trung gian; 

Lu'u j: NO! dung thanh toán 'iHo  ten nha dau tujjso TKGDJJMa san phm qu BVPFJ" 

MA san phm qu nhii sau: 

> Di vâi 1oi 1nh dang ky' mua djnh kS'  (SIP) cüa quS' BVPF: 

Qu5' Th?ii gian däng k 
mua 

MA san phm quS' 

BVPF 1 nAm BVPFSOO2 
BVPF 2 nAm BVPFS003 
BVPF Trén 2 nàm BVPFSOO4 
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TrInh tu' thu'c hiên: 

(1) Nhà du tu' c!àng k tham gia Chu'o'ng trInh du tu' dinh kS'  tal Si I' phân phói ma Nhà u 
tu' thu'c hin m& tài khoàn giao dich ChU'ng chi Qu9; 

(2) Tüy thuôc vao Chu'o'ng trInh du tu' cljnh k a ãng ks', Nhà du tu' np tin mua ChCi'ng chi 
Qu9 vao tài khoàn tin cüa Qu9 tru'O'c thô'i d1m nôp tin jnh kS'  muon nht tu'o'ng u'ng; 

(3) Trong vông 03 ngay k tü' Ngay giao dch ngay sau Tho'i dim nOp tin inh ki muon  nhât, 
Sal I phân ph6i thông báo cho Nhà du tu' kt qu giao djch ChU'ng chi Qu9: 

s6 tin dang k$' mua x [1- PhI phát hành (%)J 

s6 Iuo'ng CCQ 
clu'o'c phân ph61 

  

NA WCCQ ACh 

'3A 
2.2.3 Giao djch bàn ChU'ng chi Qu?: 

• Ngay giao dlch: Slnh k thrBa Va thCr Sáu hang tun (Ngay T); 

• Thai gian thu'c hin: Tru'O'c 14h45 cOa Ngày T - 1; 

• So lu'cng ChU'ng chi Qu9 dt ban: TOi thiu näm (05) Chü'ng chi Qu/Inh; 

• Lnh ban ChU'ng chi Qu9 Co th chi thxcc thy'c hin môt phn theo quy dinh t?i  Siu lé Qu; 

• Tru'ng hcyp sO Iu'ong Chü'ng chi Qu9 trên tài khon giao dich cüa Nhà du tu' thp ho'n näm(O5 
ChCrng chi Qu9 sau khi thu'c hin Inh, toàn bO sO Iu'Q'ng Chü'ng chT Qu9 cüa Nhà du tu' Se thivc 
tçi' dng ban vao Ngay giao dich tip theo. 

Trinh ty' thu'c hiên: 

(1) Nhà du tu' ãt lnh ban ChU'ng clii Qu9 tru'c tip tai Sal I phân phOl hoc thông qua h 
thOng nhn Inh in ta'; 

(2) Trithng h?p hüy Inh, Nhà du tu' chi thu'c hüy lênh tru'àc thoi d1m Ong sO lnh; Sau thyi 
im dOng sO lênh, vic hüy Inh sé du'yc thu'c hin cOi vOl các tru'Ong ho'p không ho'p I 

theo quy nh tai Situ le Qu9; 

(3) Sal I' phân phOl phOl hcp vOl S?i  I' chuyn nhu'cng kim tra nOi dung cüa Inh ban m bao 
phO hcp vOl các thông tin cüa Nhà u tu' và sO lu'Q'ng Chü'ng chi Qu9 trên tài khoân cüa Nhà 
du tu'. Tru'Ong hcp chu'a chinh xác, Sal I' phân phOi hu'Ong dn Nhà u tu' bO sung, hoàn 
chinh; 

(4) Trong vong 03 ngày ké tU' Ngay giao dich, S?i I phân phOl thông báo cho Nhà du tu' kt qua 
giao dlch  Chü'ng chi Qu9; 

GiátrjBán - 
cJu'o'c nhân - 

SO Iuo'ng CCQ du'c,c mua Ii x NA V/CCQ x [1- PhI mua I?i(%)j 
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(5) Trong vông 05 ngày k tCi' Ngay giao djch, tin ban Chcrng chi Qu9 së chuyn vao tài 
khoàn U'ng ten Nhà du tu' cã u'Q'c dáng k' hoàc các hlnh thCrc khác thea yêu cu cüa Nhà 

âu tu'; 

2.3 Giao dch chuyn d6i ChU'ng chi Qu9 

• Ngay giao dich:  Djnh k' thcr Ba va thü' Sáu hang tun (Ngay T); 

• Th&i gian thu'c hiên: Tru'àc 14h45 cOa Ngày T - 1; 

• So Iu'cng Chci'ng chT Qu9 chuyn 6i: T6i thiu nâm (05) Chci'ng chi Qu9/Inh giao dch; 

• Lênh chuyn dOi cu'çvc thv'c hin theo các nguyen tc sau: 

a. Lnh ban 6i vai chU'ng chi qu9 bi ban th.rg'c thyc hin tru'ó'c sau ô mO'i tht'c hin Inh mua 
chü'ng chi cüa qu9 myc tiêu; 

b. Các Iênh thi'ac thy'c hiên tai cac ngay giao dch cherng chi cüa các qu9 tu'o'ng ü'ng; 

c. Nhà du tu' chi phai thanh toán phi chuyn c6i, khOng phâi thanh toán phi mua, phi ban 6i 
vcvi các lnh giao dch fbi trên. 

Lu'u 

Lênh mua ch(rng chi cUa qu$ muc tiêu chi du'cic thu'c hiên tai ngày giao d/ch tLro'ng (mg 
sau khi tin ban chü'ng chi qu$ (Iênh ban cô th4 cfu'o'c thy'c hiên toàn bO hoäc môt phn) 
cfä duvc chuyn vao tài khoán cUa qu muc tiêu; 

PhI chuy4n tin, thué giao djch phát sinh trong qua trInh chuyn dO! 'nOu cO) Se cTu'o'c 
khu trU' vao sO tiOn thu duç'c tC, !nh ban trong giao d/ch chuyOn dO!; 

Th&i gian nm giO' chU'ng chi qu myc tiêu Se du'ctc tinh tel ngày Inh chuyn d6i du'c,c 
thuc hiên; 

• Lênh chuyn cOi Chi'ng chT Qu9 CO th chi du'cc tht.vc hin môt phn thea quy nh tai Diu Iê 
Qu9; 

• Tru'ng hçp sO Iu'a'ng ChU'ng chi Qu9 trên tài khoàn giao djch cüa Nhà du tu' thp ho'n nám(05) 
Chü'ng chi Qu9 sau khi thu'c hiên Iênh, toàn bô sO Iu'ng Chü'ng chi Qu9 cüa Nhà du tu' Se clu'qc 

t Ong ban vào Ngày giao djch tip theo. 

• Trinh ty thu'c hiên: 

(1) Nhà u tu' dat Iênh chuyn dOi ChU'ng chi Qu9 trtrc tip tai  Eai I' phân phOi hoc thông qua 

he thOng nhn Iênh din tO'; 

(2) Tru'äng hcp hüy Inh, Nhã du tu' chi thu'c hOy Iênh tru'àc thô'i diem dOng sO Inh; Sau thai 
thm dOng sO Iênh, viêc hOy Iênh sé du'çc thu'c hin d6i vO'i các tru'ô'ng hc'p không ha'p Ie 
thea quy dinh tal Diu I Qu9; 
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(3) £ai I' phân ph6i phói hcp vO'i D?i  I' chuyn nhu'o'ng kim tra ni dung cüa Ienh  chuyn d6i 
m bào phü hp vâi các thông tin cüa Nhà du tu' Va s Iu'o'ng Chü'ng chi Qu9 trên tài khoan 

cüa Nhà u tu'. Tru'äng ho'p chu'a chmnh xac, Oi I' phân phói hu'O'ng dn Nhà du tu' b6 
sung, hoàn chinh; 

(4) Trong vông ba (03) ngày k tU' Ngay giao dich cüa qu9 muc tiêu, Dal l' phan ph6i thông báo 
cho Nhà du ti k4t qua giao djch Chü'ng chi Qu9; 
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PHU LUC 3: DANH SACH DAI LY PHAN PHOI VA DIA DIEM GIAO DICH CHÜ'NG CHI QU? 

1 Cong ty TNHH Quàn I Qu9 Bào Vit 

Website: http://www.baovietfund.com.vn  

2 Cong ty C phn Chü'ng khoán Bâo 
Vit 

Website: http:IIwww. bvsc. corn .vn  

3 Cong ty C6 phn ChU'ng khoân Nht 
Bàn 

Website: https://www.japan-sec.vn  

Tr s& chInh: 

Oja chi: Tng 6, Toà nhà sO 72 Trn 
Hu'ng Oao, Phtthng Trn Hu'ng D?o, 
Quân Hoàn KiOrn, TP Ha Noi; 

SO then thoi: (84-24) 3 928 9589 

PhOng giao djch hi s&: 

Dia chi: Tng 2 Va thng 3, Tôa nhà sO 72 
Trn Hu'ng Oao, Phu'äng Trn Hu'ng 
Dao, Quân Hoàn Kim, TP Ha Ni; 

SO then thoai: (84-24) 3928 8080 

PhOng giao dch Chi nhãnh Tp H6 ChI 
Minh: 

Dia chr: SO 11 Nguyn Cong Trü', Qun 
1, Tp.H Chi Minh; 

SO then thoai: (84-28) 3 821 8564 

TrU s& chInh: 

- Dja chi: Thng 3&4 tôa nhá viglacera — sO 
2 Hoang QuOc Vit, Cu Giy, Ha Nôi 

SO then thoi: (84-24) 3 7911818 
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06i vài giá thi tru'&ng khong 
thuôc tnu'o'ng hcp CO nhiu 
blén dong: Giá du'c'c xác 
dinh trên cc' s& Iãi sut ch14t 
khu du'o'c quy déi tU' giá y4t 
cuói ngày tai ngày có giao 
djch gn nhét den ngày 
tru'O'c Ngày cnh giá (Nguôn 
thông tin: Bloomberg tCi' kt 
qua giao d/ch trên HSXhoäc 
HNX) 

06i vO'i giá thi trithng Co 

nhiu bin dng (*): Theo 
quy djnh tai d1m 2.2 du'O'i 
dày. 

S& dung  Giá tr hQ'p l cUa tài san 
di.vcyc xác dnh thee thU' ti,v u'u tiên 
tC trên xu6ng nhu' sau: 

Giá dLvçYc xac dnh trên cc' s& 
läi sut chit khu vOl Iài sut 
sU' dung là läi sut xac dlnh 
theo phu'o'ng pháp nôi suy 
tuyén tinh (nu can) tü' lài 
sut trüng thu cUa do't phát 

Giá du'c'c xác nh theo thü' ty' 
u tiên tü' trên xuóng nhu' sau: 

Giá du'o'c xac thnh trén cc' 
sO' lài sut chiét khu vó'i läi 
sut sU' dung  là al sut xác 
dlnh theo phu'o'ng pháp nôi 
suy tuyén tinh (nu cn) tO' 
lãi suet trüng thu cüa dot 
phát hành cong Cu thi 
tnu'&ng tièn t tu'o'ng tu' 
(cOng cu th/ tru'O'ng tin tO 
cUng Ioai cUng t6 chU'c phát 
hành) trong vông 10 ngày 
lam viec gn nht den Ngày 
dinh giá 'Lu'u': Ch!áp dung 
d61 vO'i Cong C th/ tru'&ng 
t14n tO khOng trá Ia!); 

Giá du'cc xac dinh trén cc' 
sO' läi sut chiét khéu vOl lãi 
sut sü' dung là Lãi suet 
chi4t khéu trung bmnh do 03 
t chü'c báo giá cung cp 
(khOng qua io ngày lam 

2.1 

2.2 

Tnung hcp có giá 
thi tring trong 
vong 10 ngày lam 
viec gn nht d4n 
Ngay dinh gia: 

Tnu'äng hcp khong 
CO giá th tru'à'ng 
nhiu hc'n 10 ngày 
lam viêc gn nht 
den Ngay dlnh  giá 
hoäc thuQc tnu'äng 
ho'p giá thl tru'&ng 
CO nhiu bin dong 
trong vOng 10 ngày 

PHU LUC 4: PH(YONG PHAP DiNH GIA DOI vOt CAC TAJ SAN TRONG DANH MVC  DAU TY 

1. Dôi vol tin gCvi 

Sft Hang myc 

1.1 Tiên gUi thanh 
toán ti ngân 
hang 

S6 dii' trên tài khoan thanh toán, tài khoàn phong tOa tai  ngày tru'c5'c 
Ngay dinh giá. 

1.2 D6i vol tin gU'i 
có k' hn 

Bng tin góc cong Iãi lOy ké theo hQ'p d6ng tInh den ngày tru'O'c 

Ngaydlnhgia. 

2. D61 vO'i tin phiu kho b?c,  h6i phiu ngân hang, thung phiu, chng chi tin gUI có th 
chuyn nhu'o'ng va CáC Cong CV trOn th tru'&ng tin t chit khu(sau dày gi là Cong cy 
th tru'o'ng tin t): 

74 



Tru'o'ng ho'p cO giá 
thi tru'o'ng trong vong 

3.1 10 ngày lam vicgn 
nhet c4n Ngay thnh 
giä: 

O6I vài gia thi tru'ô'ng cu'o'c 
ghi nhân t' cac giao djch 
thông thu'ô'ng dng th&i 
khOng thuôc tru'&ng ho'p CO 
nhiu bin cong: Giá cu'çYc 
xác inh trên co' so' lãi sut 
chi4t khu di.PcYC quy ôi tO' 
giá yet cu61 ngày cüa giao 

Theo phu'o'ng pháp Giá tn s6 
sách 

lam viec gn nht 
n Ngày thnh giá: 

hành cong cu thi trng tin 
tê tu'ng tu' (cOng cy th/ 
tru'&ng tiën tê cOng loai cOng 

2 - 
to chu'c phat hành) trong 
vong 10 ngay lam viec gan 
nhat ên Ngay thnh giá (Lu'u 
: Chi áp dung d61 vo'! cong 

cy th/ tru'&ng t14n t khOng trâ 
lai); 

- Cia du'yc xac dinh trên co' sO' 
Iãi sut chit khu vO'i lài sut 
sü' dung  là Lãi sut chi6t khu 
trung blnh do 03 t6 chü'c báo 
gia cung cp (khOng qua io 

ngày lam viêc gen nhet den 
Ngay 0/nh Giá); 

- Theo phu'o'ng pháp dnh gia 
do Ban 0ai  din Qu9 quy4t 
thnh ('neu Ca); 

- Theo phu'cYng pháp Giá trj s6 
sách; 

viêc tInh den Ngay 0/nh 
Giá); 

. - Theo phu'ng phap dinh  gia 
- do Ban Dal dien Quy quyet 

dinh (néu cô); 

- Theo phi.vong phàp Cia tr 
so sách; 

- 

(*,) Tru'&ng hop giá th/ tru'&ng cO nhieu bien dtng d61 vO'i COng cy th/ tni'&ng tien t du'cyc 
xac cinh là giao djch cO läî suet chi6t kheu vu''t qua GiO'i hn chênh loch so vó'i Ia! suet 
chiet kheu cfu'o'c sO' dung c cl/nh giá cho Ngày dinh giá gen nha2t trik,c dO (hoãc Ia! suet 
chi4t kheu khi thu'c hiên deu tu' d61 v&i cOng cu clu'o'c cl/nh  giá len du tiên): 

Tài san GiO han chênh lêch 

Cong cv th trt.thng tin t ± 50 bps 

3. 061 vó'i trái phi6u Chinh phU 
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dch thông thu'äng tal ngay Co 

giao dlch  gn nht d4n ngày 
tru'âc Ngày Dnh Giá (Ngu6n 
thông tin: Bloomberg tr kt 
qua giao d/ch trén HNX). 

- 6i vâi giá th trng CO 
nhiu bin dng (**): Theo 
quy dinh t?i  dim 3.2 du'O'i 
dày. 

3.2 

Tru'ng hcp không 
CO giá thi tru'o'ng 
nhiu ho'n 10 ngày 
lam viec gn nh& 
dn Ngày dinh  giá 
hoc thuc tru'ng 
hç'p giá thi tru'&ng cO 
nhiu bin ông 
trong vông 10 ngày 
lam vic gân nhât 
den Ngay djnh giá 

S dung Giá trl ho'p l cüa tài 
san du'çc xác nh theo thU' tu' 
u'u tiên tCr trên xuóng nhu' sau: 

- Giá du'o'c xac dlnh  trên co' s& 
lãi suât chiêt khu vO'i lãi sut 
sci' dung  là Lãi suât chiêt khâu 
trung bInh do 03 t6 chU'c báo 
giá cung cap (không qua io 
ngày lam vic tInh dn Ngày 

DinhGiá); 

- Theo phu'o'ng pháp nh giá 
do Ban i din Qu9 quyt 
djnh ('nu Ca); 

- Theo phu'a'ng pháp Giá tr! só 
sách; 

(**,) Tru'&ng hQ'p giá thj tru'&ng cO nhiu bin dng d61 vO'i trái phiéu ChInh phU dtrQ'c xáC 

djnh là giao dich  CO íãí sut chi4t khu vu'Q't qua Cia! hn chênh loch  so vOl La! sut tiêu 
chun nhu' sau: 

'y an con at 

Tu'5namtrcy 
xuón g 

- 

Lal sut cüa ki han  tu'o'ng ü'ng trên du'o'ng 
cong lai suat VBMA du'o'c xac dnh thea 
phu'o'ng pháp ni suy tuyn tmnh 

± 20 bps 

Tren 5 nam den 
lOnam 

Läi sut cüa kS'  han tu'o'ng U'ng trên du'&ng 
-. 

cong lai suat VBMA du'o'c xac dinh theo 
. . 

phu'o'ng phap npi suy tuyen tinh 
± 10 bps 

Tren 10 nàm Lãi suát du'crc xäc dinh thea phu'o'ng phãp 
suy tuyn tInh trên co' s& lãi sut trüng thu 

± 05 bps 

C 
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Tru'&ng hap Co 

giá th trithng 
trong vông 10 
ngàylàmviêcgân 
nht dn Ngay 
djnh giá: 

4.1 

gn nht cüa k' han cn du'âi ('ngn han 114n 
k Va k' han can trên 'dài han Ii4n k) 

4. Trái phiu doanh nghip, trái phiu Chmnh pht bào lãnh, trá phuóu chinh quyén da 
phu'o'ng: 

--- --

06i vi giá th tru'&ng thcc ghi 
nhãn tü' các giao dch thông 
thu'o'ng dng thi không thuôc 
tru'vng ho'p cô nhiu bin 
dong: Giá du'o'c xàc dnh trén 
co' s& läi suM chi4t khu du'c 
quy dói t11' giá yM cu6i ngày cüa 
giao dich thông thu'&ng tal 
ngày Co giao djch gn nhM den 
ngày tru'àc Ngay Dnh Giá 
(Ngu6n thông tin: Bloomberg 
ti)' k4t qua giao dlch trên HNX 
hoäc HSX). 

061 vO'i giá thi tri.ng cO nhiu 
bien dOng (***): Theo quy dtnh 
tal di6m 4.2 du'i dày. 

Cia du'cyc xác dinh theo thü' tu' 
u'u tiên tü' trên xuóng nhu' sau: 

Giá du'cyc xác dinh trên Ca s& 
lãi suet chi4t kheu vâi lài suet 
sü' dyng là Lài suet chi4t kheu 
trung bInh do 03 t6 chü'c báo 
giá cung cp (không qua io 

ngày lam viêc tInh den Ngày 
0/nh Giá); 

Theo phu'o'ng pháp dinh giá 
do Ban 0a1 din Qu9 quyet 
dinh(n4ucO); 

Theo phu'o'ng pháp Giá tn só 
sách; 

) N 

Sr dung Giá trl hap l' cüa tài san 
di.poc xac dinh theo thCr tu' u'u tiên 
tCi trên xuóng nhu' sau: 

Giá du'g'c xac dinh trên co' sO 
Iãi suet chiet kheu vO'i lãi suet 
sü' dung là Lãi suet chiet kheu 
trung blnh do 03 t6 chü'c báo 
giá cung cep (không qua io 

ngày lam viêc tInh c1n Ngay 
0/nh Giá); 

Theo phu'ang pháp djnh giá do 
Ban 0ai  din Qu quyét djnh 
(nëu Ca); 

- Theo phu'ang pháp Giá tn só 
sách; 

Trirng ho'p 
không CO giá thj 
trng nhiu han 
10 ngày lam vc 
gn nhet den 
Ngày dnh giá 

4.2 hoàc thuc 
tru'&ng hap giá thl 
tni'ng CO nhiu 
bién dong trong 
vong 10 ngày lam 
viêc gn nhet den 
Ngày dinh giá 
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(***) Tru'O'ng hap giá thj tni'&ng Co nhiu bin dtng d61 vOl trái phiéu doanh nghip, trái phiu 
ChInh phü bào lãnh, trái phiu chlnh quyn d/a phucing du'cvc xac lnh là giao djch cO läî 
sut chi6t khu vtrQ't qua Gi&i hn chênh lch so vOl Iâí sut chiét khu duçic sCi dQng cTê 
ciinh giá cho Ngày cJinh giá gM nh.t tnrOc dO (hoäc Ia! sut chit khu khi thc hin du tLJ' 
d61 vOl trái phiéu du'ac d/nh giá ln du tien); 

Tài sn GiOi han chênh tech 

Trái phiu doanh nghip ± 50 bps 

Trái phiu Chinh phü bào Iãnh, trái phiu chinh quyn tha ± 30 bps 

phu'o'ng 

5. D 6 i vOl cô phióu va lien quan: 

Trithng hcp CO giá thi tru'&ng 
trong vông 10 ngày lam vc 
gn nht den Ngây inh giá: 
Giá dOng cü'a tai ngày CO giao 
dich gn nht den ngay tru'O'c 
Ngày 5jnh giá; 

Tru'ing hcip khOng CO giá thl 
tru'a'ng nhièu ho'n 10 ngày lam 
viêc gn nht den Ngay dlnh 
giá, si dung  Giá trj hop t' cüa 
tài san theo thCr t' u'u tiên tii 
trên xu6ng nhu' sau: 

• Giá icic xác dnh trêri co' 
sO giá trung bInh do 03 tO 
chü'c báo giá cung thp 
(khOng qua io ngày lam 
viêc tmnh dn Ngày 0/nh 
Gia); 

• MU'c giá thp nht trong sO 
các mCrc giá sau: 

v' Giá tn sO sách cüa tO 
chü'c phát hành (trên  

Cia cu'cyc xác dinh theo thCr t' u'u 
tiên tU' trên xuOng nhu' sau: 

Cia cu'o'c xac inh trên cci sO' 
giá trung bmnh do 03 tO chü'c 
báo giá cung cp (khOng qua 
10 ngày lam viêc tlnh d4n 
Ngay 0/nh Giá); 

Giá thp nht trong sO các 
mCi'c giá sau: 

Giá tn sO sách cüa tO chU'c 
phát hành(trên cci sO' báo 
cáo tài chInh cia ducvc ki4m 
toán hoäc báo cáo soátxét 
giCra niên dO); 

Giá mua; 

 

Co phiu phO 
thông 

 

1Bao gm cãc phiu dã dãng k, km k nhung chiia niêm yt, c phiu chua dang k' giao djch; c phiu dã nhn giây 
phép niêm yêt!dang k) giao dch nhung chua chInh th(xc giao djch thông qua SGDCK. 
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co' s& báo cáo tái chInh 
dä duç,c kim toán 
hoc báo cáo soát xét 
giU'a niên do); 

v' Giámua; 

v' Giá giac dich gn nht 

c6 phiu bu dinh chi giao dch, hoc hüy niêm yt hoc hüy dang 
k giao dch: 

Sr dung giá thp nht trong s6 các mü'c giá sau: 

- Giá Ong cura phiên giao dich cuói; hoàc 

Giá mua 

Giá tn s6 sách cüa t6 chü'c phat hành(trên co' s& báo cáo tái chInh 
da du'o'c kim toán hoäc báo cáo soát xOt giQ'a niên do); 

c6 phiu cüa t chü'c trong tInh trng giài thó, phã san: 

Giá du'o'c xac dinh theo thCi' ty' u'u tiên tü' trên xuóng trong s6 cac mü'c 
giá sau: 

Cia trj ho'p l' cüa tài san trCr cac khoàn no' cüa t6 chü'c phát hành 
O tai ngày lap bang can 6i k toán gn nht tru'O'c ngày cnh giá; 

hoàc 

Giá xac dinh theo phu'o'ng pháp dinh giá khác &ioc thp có thm 
quyèn theo quy dnh tai Oiu lê Qu9 thông qua. 

5.2 
Quyn mua có 
phiu 

Giá thi tru'o'ng hoác Giá tn hçp l' 
cüataisân(xácciinhtheoquycinh 
tai dim 5.1 nêu trên)trü' ci giá phát 
hành nhân vâi t) lé th'c hiên 
quyn va s6 Iu'Q'ng quyen u'o'c 
hu'ông. Trong tru'o'ng hp dinh giá 
quyn xác jnh là am (-), giá sü' 
dung djnh gia là O(khOngdông). 

Cia tn só sâch sau khi pha bang 
can cU' baa cáo tài chInh gn 
nht; 

5.3 Chü'ng quyn 
Dnh giá theo mô hlnh Black-
Scholes 

5.4 Co phiéu thi.&ng 
Co' so' xác dinh giá là giá ông 
ca cüa CO phiu t?i  ngày trithc 
Ngày dinh giá 

Giá trl sO sách sau khi pha bang 
cãnc'baocáotàichmnhgn 
nht; 
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5.5 
C6 phi4u t.vu ai 
Co tu'c 

Cia mua cong  Iäi lOy k 

   

6. D6i v&i chCi'ng khoán phái sinh niêm yt 

- Tru'ô'ng hcp cO gia thi tn.ng trong vong 10 ngày lam viêC gn nht n Ngay dinh  giá, sü' 
dung giá ông cü'a ti ngày cO giao dch gn nht dn ngày tru'àc Ngay djnh Giá; 

- Tru'&ng ho'p khong cO giao dich nhiu ho 10 ngày lam vic gn nht den Ngây dnh giá, theo 
phu'o'ng pháp du'o'c cep Co them quyen quyét djnh theo quy dnh t?i  Dièu I Qu9 phê duyt 

7. Các tà san khác du'qc phép deu tu' nhu'ng chu'a quy dnh phu'o'ng pháp dnh giá 

Giá xac dinh theo phio'ng pháp du'c cep cô them quyn theo quy dlnh ti oieu l Qu9 phê duyt. 
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PHy LUC 5: BIEU PHI VI NGAN HANG GIAM SAT, LU'U L' VA TO CHU'C CUNG CAP DCH 
Vy 

- Phi Lu'u k và Giám sat: 

Stt 

A.I Phi 

LoaiphI 

Iu'u k, giam sat 

u'cp i u at. IC U 

0,08%/NAV/Nàm 
T61 thiu 25.000.000 
dong/thang 

Thu VAT 10% 

A.II Phi Iu'u ky xii' I h6 so' 

A.2.1 
Dói vol giao djch c6 
phiu, trái phiu niêm 
y&Idàng k' giao djch 

0,01% giá tr giao djch 

Tói da 10.000.000 
dng/ngày giao djch 

A.2.2 

E6i vOl các giao dich 
mua bàn ch(rng khoán 

. .. 
OTC va cac tai san 
khàc 

100.000dong/giaodich 

A.III PhI Iu'u ks', chuyn khoàn cUa VSD ('Phi cüa ben thü' 3) 

A.3.1 Phi Iu'u k' 

0,4 dng/có phiéu, 
CCQ/thang; 

0,2 dOng/trái 
phiu/thang 

, Phi Iu'u ky va 
phi chuyn 
khoân theo Quy 
dinh Bô Tài 
chInh trong 
tü'ng thà'i kS'.  Khi 
Bô 1ài chInh 
thay d6i biu phi 
thI khoan muc 
phi nay Se thay 
dói tivo'ng ü'ng 

A 3 2 
Phi chuyn khoan 
thu'c hiên giao dich 

0,5 c5ng/chU'ng 
khoánhIn chuyn 
khoàn/mâ chü'ng 
khoán 

Khong p 
dyng/500,000 
dng/In/mã chü'ng 
khoán 

A.3.3 

Các khoân phI VSD 
thu cüa thânh viên lien 
quan tru'c tiep den 
hoat dOng cüa Qu9 

Theo mü'c phát sinh cu 
the 

- Phi dlch  vu Di I Chuyn nhu'Q'ng: 

COng ty Quan I' Qu9 Ii'a chçn Trung tam Lu'u k9 ChU'ng khoàn Vit Nam (VSD) cung thp dlch vu 
Dai I Chuy4n nhu'9'ng cho Qu vOi mu'c phi dch vu nhu' sau: 
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Phi dich vu Dai I' Chuyn nhu'9'ng: 

Stt _____ Loas t,n dich  vtj 

Tin c6 djnh hang tháng 

- Mu'c phi () 

10.000.000 ng/tháng 

2 
Tin giao dich (mua, ban, hoán d6 chuyn quyn sO' 
hCru, chuy6n khoán) 

- E6i vO'i 400 giao djch u tiên trong tháng: 

- Dói vâi giao djch trong thang t1i' s6 401 tr& i: 

Min phi 

0,01% giá tn giao dich/môt 
giao dlch  (Giá tn giao d/ch = s6 
Iu'o'ng CCQ giao d/ch x 
NAVICCQ ma Cong ty Quân 
! Qu9 Cong b6 tai Ngay giao 
d/ch lln tru'&c) 

3 

Tin thit lap, duy fri thông tin 

- Thi4t lap dO' Iiu DLPP, NHGS 
. . 

- Thit lap dO' Iiu nhà du tu' 

- Duy tn thông tin tài khoan nhà du tu' 

Mien phi 

4 

Tin k&t nói 

- KhO'i t?o  kt nói ln du 

- Duy tn kt nói hang tháng 

Min phi 

5 

Tin cung cp thông tin 

- Thông tin giao dich hang ngay 

- Thông tin kt qua giao dich tai cac ngày giao dich 

- Thông tin v so Iu'ang chCrng ch qu9 dang lu'u hành 

- Thông tin danh sách nhà du tu' sO' hO'u chü'ng chi qu9 

Min phI 

6 

Tin thu'c hiên quyn 

- Lap danh sách thv'c hin quyn 

- Phân phOi kvi t(i'c 

1.000.000 dng/ln lap danh 
sách 

Min phi 

(*) Chu'a bao gôm thué VAT 

. PhI khác 

Tin gO'i thu' cho Nhà du tu' sé du'oc Cong ty Quan l' Qu9 tra cho VSD theo th'c t phát 
sinh do VSD gO'i cho Cong ty Quàn l' Qu9 kern theo tài lieu chcrng minh. 

Tru'O'ng ho'p CO yêU cu cung cp thông tin dc thu theo yeu cu hoc các cong vic khác, 
mO'c tin Cong ty Quán l Qu9 trà cho VSD dOi vO'i cac dich vu nay du'Q'c thi,vc hin trén c 
sO' van ban thOa thun da duc hai ben thOng nht. 
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