CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM

QU DAU TU GIA TRI BAO VIET
(BVFED)

Dc lap — Tr do — Hnh phñc

S: 02/NQ-BVIF-BVF/2019
HaNOi, ngày 09 tháng 09 näm 2019

NGH! QUYET
DAI 1101 THANH VIEN BAT THTS(NG NAM 2019
QUI DAU GL& TRI BAO VIT BVIF)
Can cü Lut Chng khoán s 70/2006/QHi 1 diio'c Quc hOi thông qua ngày 29/06/2007 và chinh
süa, b sung ngãy 24/11/2010;
Can có Thông tir so 183/201 i/TT-BTC drçc Bô Ti chinh thông qua ngy 16/12/2011;
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223/TB-UBCK do UBCKINN cp ngày 20/10/2015;
Can cir Biên ban kim phiu cüa Dai hôi Thành viên thuô'ng niên nàm 2019 Qu du tix Giá trj Báo
Vit ngày 09/09/20 19;
Can ci'r Biên ban Dai hOi Thành vien bt thu'ng nAm 2019 Qu du tt.r Giá trj Báo Vit ngày
09/09/2019;
QUYET NGH!
Diu 1: Thông qua vic sCra di Diu 1 Qu' BVJF lien quan tó'i Phân cp du tu và phi Quãn l Qu5:
Dai hOi thông qua b sung dim 1 .j Diu 20 Diu 1 Qu5 v thm quyn cüa Dai hOi Thành viên "Quyt
djnh phân cp du tis vào tâi san cüa Qu7'
Dai hôi thông qua b sung dim 1.k Diu 20 Diu l Qu5 v thm quyn cüa Di hOi Thành viên "Quyt
djnh giá djch vii quán 1 Qu trá cho Cong ty Quân 1 Qu".
Dai hOi thông qua vic sCra di Diu 51 Diu 1 Qu nhix sau: "Giá djch vii quán ! Qu du'?c thanh toán
cho Cong ty Quán l qu d thc hin các djch vi quán I du tis cho Qu và &rçYc quy djnh nhu sau:
Mtirc giá djch vçi quãn 1 làA% tinh trën giá trj tài san rông cUa Qu NAV) trong mOt (01) nAm;
Giá djch vii quán I diiçc xác djnh hang tháng theo cong thirc:
NAV tai thii dim cui tháng (i) x A%
Giá djch vii quãn 1 tháng (i)

=
12

-

Müc giá djch vil nay do Di hOi Thành viên quyt djnh."
1

Diu 2: Dai hi thông qua m(rc giá djch vu quán 1 qu áp ding tfr kS' tInh phi tháng 9/20 19 là 0,1% Giá trj
tài san rông cüa Qu5 (NAV) cho dn khi Dai hi Thành viên có quyt dnh thay th.
Diu 3: Nôi dung chi tit phân cp du tu së duç'c biu quyt sau Di hi thông qua hInh thrc xin kiên
bang van bàn.
Diu 4: Dai hôi nht trI bAu bà Lê Thi QuS'nh Chi lam thành viên chInh thirc cüa Ban dai diên Qu5 BVIF tü
ngày 09/09/2019.
Diu 5: Thông qua sira dM Diu l Qu t?i các ni dung lien quan tói "PhI"- "Giá djch vu" và "Riit '"•
Ni dung sira di chi tit dmnh kern ti Phi iC ciia Nghj quyêt
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Dai hOi tip theo.
Diêu 7: Giao cho Cong ty Quán l Qu Bão Vit thrc hin các thu t11c hoàn thin sra di, ban hành Diu
l Qu và báo cáo 1Jy ban Chi'rng khoán v kt qua bu cir.
Diêu 8: Hiu lirc nghj quyt: Nghj quyt nay gm 02 (hai) trang và 02 (hai) Phi 1iic dixçic 1p và thông qua
toàn van tai Di hi Thành viên bt thuông nàm 2019 cüa Qu du tii Giá trj Báo Vit. Các thành viên
tham dr di hi không có kin khác. Nghj Quyt nay có hiu h5rc k tfr ngày k.
Thay mt Di hi Thành viên
KT Chfl tich Ban dai diên

Lê Minh Tun
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PHU LUC: THAY "PHf DICH VU" BANG "GIA DICH VU"
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Diu khoãn

Cacdnh
nghia
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Diu20

Diu Iê hiên ti

Du' thão diu lê sfra di

"Phi Quãn I qu5" là phi ma Qu phài trà
cho COng ty Quàn l Qu d cung cp djch
vi quàn 1 qu5 dã dirçic quy djnh tai Diêu 1
Qu5.
Dai hOi Thành viên quyt djnh nhthig ni
dung sau:
a... phi trã cho Cty QLQ
b.

"Giá dch vi Quãn l qu" là mic giá
djch vtj ma Qu5' phai trà cho Cong ty
Quàn I Qu5 dê cung cap djch v quàn l
qu5 dã thrçc quy djnh tai Diêu l Qu5'.

:"
.,
.
j. uac van e ithac tnuçc tham quyen ...

Di hi Thành viên quyêt djnh nhttng n'i
dung sau:
a. Giá dich vu trã cho COng ty QLQ
b.
...
j. Quyet drih phân cap dâu tu vào tài san
c1,
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Dieu 51

k.Quyët jnfl gia djch vi qun 1' Qu.
l.Các van dê khác thuc thâm quyên
i .s Thành viOn Hi doug thành viOn, Ban
i.s Thành viên i-ii dOug thâh viOn, Ban
dieu
hành, nhan viOn cüa Cong ty Quãn I
diu hành, nhân viên cia Cong ty Quãn l
Qu5 không dixçcc pildp yOu câu, dOi hOi hoc Qu5 khong duoc phOp yêu câu, dOi hOi
hoc tiêp nhn, duOi danh nghia Ca nhân
tiêp nhân, diroi danh nghia Ca nhan ho.c
hoc danh nghTa cong ty, bat kS' khoàn thO
danh nghTa cOng ty, bat k5' khoàn thO lao,
li nhuân hay lai Ich nOo, ngoài các loai phi lao, lci nhun hay lai Ich nào, ngoài các
và mfrc phi cia dirge quy djnh rô ti Dieu l
loai giá djch vi và mfrc giá djch vi cia
dirçrc quy djnh rO t.i Diêu I Qu5;
Qu5;
t. Thay mt QuS' thrc hin các quyOn và
t. Thay mt Qu thgc hin các quyOn và
nghia vi lien quan den các tài san cüa Qu, nghI'a vii lien quan dOn các tài san cüa
QuS', thay mt Qu5 thc hin thanh toán
thay mt Qu thirc hin thanh toán các
.11! Ii HA
khoãn phi và chi phi hcrp 1 hçrp l cOa Qu5. các khoàn giá djch vii và chi phi hcrp l
QU'
hap 1 cUa Qu5
2c.Dirçc hi.rmg các khoãn giã dlch viii và
2c.Dircrc hithng các khoãn phi và thurng
ET
thirOng quy djnh trong Diêu l Qu5 phO
quy cljnh trong Diêu l Qu5i phU hap vOi
hap vfii quy dnh cOa pháp lut lien quan
quy djnh cüa pháp luat liOn quan
Phi Quan ly Quy dixac thanh toan cho
Cong ty Quan ly quy de thtrc hien cac dich
vu quan ly dau ti.r cho Quy va duac quy
dinh nhir sau:
- Muc phi quan ly Ia mot
. phan tram (1,0%)
gia tn tai san rong cua Quy (NAV) trong
,.
m9t
nam,
•
.,
, ,
- Phi quan ly dirge Cong ty Quan lyQuy
thu dinh ky hang thang theo cong thirc:
Phi quan ly thang (i) = (NAV tai thai diem
cuoi thang (i) x 1,0%)! 12

Giá dich vu quãn 15' Qu5 duac thanh
toan cho Cong ty Quan ly quy de thire
.
.
,
hien cac dich vu quan ly dau tir cho Quy
va ducc quy dnh nhirsau:
- Mire gia dich vu quan ly la A% tinh
tren gia tn tai san rong cua Quy (NAV)
trong m9t (01) nam;
- Giá djch vti quãn 15' dirge xác djnh hang
thang theo cong thcrc:
Giá dich vu quàn 15' thang (i) (NAV tai
.. :
• .
thai diem cuoi thang (i) x A%)/ 12
., .
.
- Mire gia dich vu nay do Dai hoi Thanh
.,.
:
vien quyet dnh.

3

5

6

Diu 52

Dieu 53

Phi tim k)?
PhI liru k5' throc quy djnh chi tiêt tai Hop
dông luu k5' giQa Cong ty Quán 15' Qu va
Ngan hang imi k5'.
Chi phi khác
Các chi phi khác cia Qu5 gm:
1. PhI môi giài hap 15', hap lê lien quan dOn
các giao djch tài san Qu;
2. Phi ngãn hang, phi giao dlch phâi thanh
toán liOn quan dOn các giao djch cüaQuV;
...
12. Các loai phi diroc quy djnh t.i Hç'p
dOug liru k5';
13. Phi liru k phãi trá cho irung tarn lim
Ky;
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Phu luc i

Giá dich vu liru k
Giá dlch vi hru k dirc quy djnh chi tiêt
tai Hap dông liru k5' gifla Cong ty Quãn 15'
Quy và Ngan hang lini k5'.
Chi phi khác
Các chi phi khác cüa Qu gôm:
1. Giá djchvii mOi giói hap 15', hap 1
liOn quan den các giao djch tài san Qu;
2. Giá dlch viii ngãn hang, giá dlch v
giao djch phái thanh toán lien quan dOn
các giao dch cüa Qu;
12. Các loai gá dch v dirc quy djnh tai
Hop dông hri k
13.Gi dch vi hri k5' phãi trã cho Trung
tam hru k5';

Thann toán cno Ngân flàng Rru k5' các
Thanh toán cho Ngân hang hru k5' các
khoãn giá djch vi và cho các to chüc
khoOn phi và cho cac tO chc cung ng djch cung Ong djch vii khãc theo quy djnh tai
vii khac theo quy djnh tai DiOu 1 Qu.
Diêu 1 Qu5'.

PHU LUC BO NO! DUNG RUT VON TRONG DIEU L QU
TT

Diu khoãn

Diêu lê hiên tai

Dir thão diêu ìê sfra âôí

3.Vic rut vn mOt phn hoc toàn brcüa
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Diu46

các thành vien sO dirac thirc hiên sau khi
drçc Dai hOi Thành viOn chip thun. Nghj
quyt cOa DHTV phái nêu rO giá tn von rut,
phuung thüc, tài san phân chia cho các
thành vien rOt vn và th?,i gian thrc hin rOt
von.

BOnidungnây.

Diu 46

4.Sau khi giám vn và rut Vn diu 1,
Qu5' phãi dam bão tuân thO theo quy dnh
cOa Pháp 1ut hin hành.

3.Sau khi giOm vn, Qu phai dam bão
tuân thO theo quy djnh cOa Pháp 1ut hin
hành.

5.Trong thai han bay (07) ngày sau khi
hoàn tt vic tang, giãm, rOt Vn diu l

4.Trong thai han bay (07) ngày sau khi
hoàn tt vic tang, giOm Vn diu 1 cña
Qu, Cong ty Quân 15' Qu phãi thông báo
cho UBCKNN v vic tang, giám vn cOa
Qu theo cac quy djnh hin hành

Diu 46

cOa Qu, Cong ty QuOn 15' Qu phãi thông
báo cho UBCKNN v vic tang, giãrn von
cOa Qu theo cac quy djnh hien hanh.
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