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BQ TAT CHINH 
JY BAN CII1G KHOAN NIIA NOC 

S6: O/f/GcN-uBcJ( 

so: 

V vic diu chinh Giay cntrng nntn aang K a tPh'

cirEr TJCH U BAN CffI5NG KHOAN NIIA NU'OC 

Can cir Lut Chüng khoan ngày 29 tháng 06 nàm 2006; 
Can cü Luât sra d&, b sung mt s diu cüa Lust  Ch(rng khoán ngây 24 

tháng 11 näm 2010; 
Can c1r Nghj dnh s 58/2012/NID-CP ngày 20 tháng 07 nàm 2012 cüa 

ChInh phü quy djnh chi tiêt Va huong dan thi hnh mt so diêu cija Lut Chthg 
khoán và Lust  sira doi, bô sung mt so diêu cüa Lut Chrng khoán; 

Can cir Nghj dn1i s 60/2015/ND-CP ngày 26 tháng 06 nám 2015 cüa 
Chmnh phü sira doi, bô sung mt so diêu cüa Nghj dinh s 58/2012/ND-CP ngày 
20 tháng 07 nàm 2012 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huóng dn thi hành 
môt so diêu cüa Luât Chng khoán và Lut sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Lut Chi'rng khoán; 

Can cir Ngh djnli. sé, 86/2016/ND-CP ngày 01 tháng 07 närn 2016 cüa 
Chinh phü quy djnli diêu kin dâu tu, kinh doanh chüng khoán; 

Can cir Ngh di.nh  s 151/2018/ND-CP ngày 07 tháng 11 nAn-i 2018 cña 
ChInh phü s1ra dôi, bô sung mt so Ngh djnh quy djnh ye diêu kin diâu tu, kinh 
doanh thuOc phrn vi quán 1 nhâ nuó'c cüa B Tâi chInh; 

Can cü Quyt djnh s 48/2015/QID-TTg ngày 08 tháng 10 nAm 2015 cüa 
Thu tithng ChInh phü quy djnh chirc nAng, nhim vii, quyên hn và ca câu to 
chüc cüa tly ban Chirng khoán Nlhâ nuic trcrc thuc B Tài chmnh; 

CAn cir Thông tu s 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 nAm 2011 cüa 
B truO'ng B Tâi chInh hiróng dan ye vic thành 1p và quán 1 qu mO'; 

CAn cir Thông tu s 15/2016/TT-BTC ngày 20 tháng 01 nAm 2016 cüa 
B tru&ng B Tài chInh sii'ra dôi, bô sung mit so diêu cüa Thông tu so 
183/201 1/TT-BTC ngây 16 tháng 12 nAm 2011 cüa B tru&ng BQ Tâi chInh 
huó'ng dn ye vic thành 1p và quán 1 qu5 m&; 

Can cr Giy chirng nhn dAng k 1p qu5 dai  chiing sé 08/GCN-UBCK 
do Chu tich Uy ban Chung khoán Nhà nuó'c cap ngày 08 tháng 01 nAm 2014 cho 
Qu5 dâu tu' cO phiêu nAng dng Bão Vit; 

Can cu h so' d ngh thay di ngân hang giám sat Qu du tu cê phiu 
nAng dng BAo Vit; 

Theo d nghj cüa Vçi trrning Vii Quàn 12 các Cong ty quân 1 qu5 vâ Qu5 
du tu' chtthg khoán, 
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QUYET DJNH: 

Diu 1. Diu chinh Giy chirng nhan dàng k 1p qu5 di chüng s 
08/GCN-UBCK do Chütjch Uy ban Chüng khoán Nhà rnthc cap ngày 08 tháng 
01 11am 2014 cho Qu diâu tu cô phiêu näng dng Bào Vit vii ni dung sau: 

- Ngân hang giám sat: Ngân hang TMCP Ngoi Thuang Vit Nam — Chi 
nhánh Ba DInh. 

Diu 2. Cong ty TNTHIH quân 1 qu5 Bào Vit, Ngân hang TMCP Ngoi 
Thuo'ng Vit Nam — Chi nhánh Ba Dinh, Ngân hang TMCP Dâu tu và Phát triên 
Vit Nam —Chi nhánh Ha Thành và các ben lien quan phâi thrc hin bàn giao 
day dü quyên, nghia vi.i dôi vi tài san cüa qu5 theo các quy djnh ye chirng 
khoán và th trumg chtmg khoán, các van bàn pháp lu.t có lien quan và Diêu l 
qu5. 

Diu 3. Giy chüng nhn diu chinh nay có hiu 1irc thi hành k tü ngày 
k, dông thai là mt b phn không tách thi cüa Giây chrng nhn dàng k 1p 
qu5 di chüng so 08/GCN-UBCK do Chü tjch Uy ban Chiling khoán Nhà nuó'c 
cap ngày 08 tháng 01 nàm 2014 cho Qu dâu tu cô phiêu näng dng Bâo Vit và 
thay the Quyêt djnh so 1311/QD-UBCK do Chü tjch Uy ban Chimg khoán Nhà 
nuc cap ngày 24 tháng 11 näm 2016. 

Diu 4. Giy ch(rng nhn diu chinh nay duçic 1p thành hai (02) bàn 
chInh: mt (01) bàn cap cho Cong ty TN}IH quàn l qu5 Bão Vit; mt (01) bàn 
liru tai  Uy ban Chirng khoán Nhà nu&c.I. 
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