
QU'S( DAU TU' CO PHIEU CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 

TRIEN VQNG BAO VIET (BVPF) JJc lap — Tir do — H3nh phüc 

S6: 0 1/NQ-BVPF-BVF/2020 
Ha Ni, ngày 24 tháng 04 näm 2020 

NGHf QUYET 

BA! HQI NHA DAU TTI THIJNG NIEN NAM 2020 

QUc' BAU T!J CO PHIEU TRIEN VQNG BAO VIT (BVPF) 

Can ciLr Lust Chirng khoán s6 70/2006/QH1 1 duçvc Quc hi thông qua ngày 29/06/2007 

và chinh sira, b sung ngày 24/11/20 10; 

Can cü Thông tu s6 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/20 11 huóng dn v vic thành 1p và 

quán 1 qu5 m& và Thông tu s 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 sra di, b sung mt 

s6 diu cüa Thông tu s 183/2011/TT-BTC; 

Can cir Gthy chUng nhn thành 1p Qu5 m cüa Qu BVPF s 24/GCN-UBCK do 

UBCKNN cp ngày 29/12/20 16; 

Can cir Diu 1 Qu5 BVPF; 

Can cir kt qua biu quyt cüa Di hi Nba dAu tu thu?ing niên näm 2020 cüa Qu BVPF 

thông qua hInh thirc 1y kin bang van ban theo Biên ban kim phiu ngày 24/04/2020. 

QUYET NGH! 

Di hi nhà du tu thông qua nghj quyt vth các ni dung sau: 

Biu 1: Thông qua Báo cáo tài chInh dã kim toán nãm 2019 cüa Qu5 BVPF 

Diu 2: Phê duyt vic không thrc hin phân phi lçri nhu.n näm 2019 cho nhà dAu tu cüa Qu5 

BVPF. 

Diu 3: Phé duyt ngân sãch hot dng ciia Ban di din Qu5 BVPF nãm 2020 

TT Chi phi Ngân sách Chi chá 

Ban Dai din Qu dir kin có 03 thành viên vâi mrc 
1 Thu lao 84.000.000 thu lao: Chü tjch Ban di din 3 triu dng/ thang; 

thành viên Ban dai  din 2 triu dng/tháng 



2
Chi phi boat 

dng khác 
20.000.000 

Dr kin t chirc h9p dnh k' các qu I, II, III, IV/2020 

Bao gm chi phi hçp cho các thành viên Ban Dii din 

Qu5' (1.000.000 dng/thành vien/cuçc hQp), chi phi 

phOng h9p, chun bj tài 1iu và các chi phi khác theo 

quy dnh cüa Diu l. 

Diu 4: Thông qua danh sách các dan v kim toán trong t trInh cüa Cong ty TNHH Quán I 

Qu Bào Vit và 1ira ch9n Cong ty TNHH Ernst & Young Vit Nam là dan vj kim toán báo cáo 

tài chInh Qu BVPF nãm 2020. 

V 

( 

Dai hi üy quyn cho Cong ty TNHH Quán l qu Báo Vit chü dng sa di và ban hành Diu 

1 qu, dng thñ cp nht thông tin trong Bàn cáo bach  Qu BVPF. 

Diu 7: Hiu lirc nghi. quyt dai  hi 

Nghj quyt nay gm 02 trang, có hiu 1irc k tü ngày k. Thành viên Ban Dai  din Qu', Cong ty 

TNHH Quán I Qu Bão Vit và các cá nhân, dan vj có lien quan chju trách nhim thi hành Nghi, 

quyêt nay. 

Thay mt Di hi nhã dtu tu' 

Chü tich Ban dai diên Qu 

Di din Cong ty Quán 1 qu5 

Ting Giám d6c 

DôAnh Dfrc 

Diu 5: Uy quyn Ban dai  din Qu5 BVPF phé duyt báo cáo tài chInh kim toán ban niên và báo 

cáo tài chInh kim toán hang nãm 

Diu 6: Thông qua Dir thão Diu 1 Qu sira di (dinh kern) 



TOM TAT DIEU LE QU SIYA DOI 

(DInh kern Nghj quyét s 01/NQ-BVPF-BVF.2020 ngày 24/04/2020) 

TI Diu khoãn Diu lê hiên tai Dir thão Diu 1 sfra di 

Các djIIh "Giá bánlGiá phát hành" Là müc giá Nhà "Giá bánlGiá phát hành" Là mirc giá Nhà 
nghia du tu phãi thanh toán d mua mt dan vj dAu tu phài thanh toán d mua mOt  dan vj 

qu5. Giá bánlGiá phát hành b.ng mnh giá qu. Giá bá.nlGiá phát hành bAng mnh giá 
(trong dçt chào ban 1.n du ra cong chüng); (trong dçit chào ban lAn dAu ra cong chüng); 
hoc bAng giá trj tài san rOng trên mt don hoc bAng giá trj tài san rông trên mt don 
vj qu5 cong them phi phát hành dã quy djnh vj qu cong them giá phát hành dâ quy djnh 
tai Diu l Qu5. tai Diu lê Qu. 

"Giã mua lai"  Là mirc giá ma Cong ty Quãn "Giá mua 1i" Là mu1te giá ma Cong ty Quãn 
1 Qu5 phãi thanh toán d mua li tr Nhà l Qu phai thanh toán d mua 1i tü Nha 
dAn tu mt don vj qu. Giá mua lai  bAng giá dAn tu mt dan vj qu5. Giá mua laj  bAng giá 
trj tài san rOng trên mt don vj qu tr1r di phi trj tài san rông trên mt don vj qu trCr di giá 
mua lai  Chü'ng chi Qu5 dä quy djnh ti Diu djch vi mua 1i Chu1tng chi Qu dà quy djnh 
lê Qu. tai Diu lê Qu7. 

"Phi quán l qu" Là mi.'rc giá ma Cong ty "Giá djch vi quán 1 qu" Là mi.'rc giá ma 
Quan l Qu5 phâi thanh toán d mua lai  tu'r Cong ty Quan 1 Qu5 phai thanh toán d 
Nhà dAu tu mt don vj qu5'. Giá mua 1i mua 1i tr Nhà dAu tu mt dan vj qu5. Giá 
bAng giá trj tài san rông trên mt don vj qu mua li bAng giá trj tài san rang trên mt 
trir di phi mua 1i Chu1rng chi Qu d quy dan vj qu5 trr di giá mua Ii Chi1tng chi Qu 
djnh ti Diu 1 Qu5. dà quy djnh ti Diu 1 Qu. 

"Phi phát hanhlphi mua lai"  Là phi ma Nhà "Giá djch vi phát hànhl giá djch vii mua 
dAu tu phãi trã khi mualbán mt dan vj Là giá djch vii ma Nha dAu tu phãi trâ khi 
Chu1rng chi Qu5. PhI phát hànhlphf mua 1i mualbán mt dan v Chu1rng chi Qu. Giá 
tInh theo t 1 phAn tram trên s tin dAng djch v phát hànhl giá djch vii mua 1i tinh 
k mualgiá trj mua 1i theo quy djnh tai  theo t' 1 phAn tram trên s6 tin dang k 
Diu 20 cüa Diu 1 Qu. mualgiá trj mua 1i theo quy djnh ti Diu 

20 cüa Diu lê Qu. 

J'p 
BA 



2 Diu 17 — 

Giao dich 

chu'ng chi quy 

2.c) PhI phát hành 

3.d) PhI mua lai, phi phát sinh 
. 

4.b) phi chuyên dôi, phi mua phi bàn 

6.c) chiphiphátsinh 

2.c) Giá djch vii phát hành 

3.d) Giá dich vu mua lai, phi, giá dich vu 
. . 

phát sinh 

4.b) giá dch vi chuyn di, giá dch vii 

mua, gia dch vii 

6.c) chi phi, gia dch vi.i phat sinh 

3 Diu 18 — 

Mua lai môt 

ph.n 

2. Tng phi phát hành 2. Tng giá djch vii phát hành 

4 Diu 20: Giá 

ban — giá mua 

lai 

Diu 21. Giã bàn, giá mua 1i, phi giao 

dch chirng chi qu5 

- PhI phát hành 

- PhI mua lai 

- PhI 

- Phi chuyn di 

Diu 21. Già bàn, già mua 1i, giá djch v 

giao djch chiirng chi qu5' 

Gia dch vi phát hanh 

- Giá dich vu mua lai 

- Giá dich vu 

- Già dch vi chuyn di 

5 DiU 21 Di 

hôinhàdâutu 

Diu 22 — 

Quyn và 

nghia vii 

NDT 

2. Phi trà cho Cong ty quàn 1 qu 2. Giá dch v trà cho Cong ty quail 1 qu 

6 Diu 25 

Phàn doi 

quyt djnh 

cüa EIHNDT 

2 Nhà du tu không phài thanh toán Phi  

mua lai. 

2 Nhà du tu không phãi thanh toán giá 

dich vu mua lai. 

7 Dieu — 
Quyen va 

nghia vii  cüa 

Cong QLQ 

1 .h)....ngoai khoàn phi quy dnh trong Diu 

qu. 
. . . 

l.j) ... mci chi phi phát sinE 

2.b) Duic hu&ng cac khoãn phi và 

thu&ng.... 

1 .h)....ngoài khoàn giá djch vii quy djnh 

trong Diu 1 qu5. 
. . . . . 

l.j) ... mci chi phi, giá dch v phát sinh 

2.b) Duçc hung các khoàn giá djch v va 

thu6ng.... 

8 Dieu 36 — 
Han ché hoat 

6.... tang chi phi và rüi ro không h?p  1 cUa 6.... tang giá djch v vã rüi ro không hçp 1' 

4 



dng cüa 

cong ty QLQ 

qu cüa qu 

9 Diu 38 — 

Quyn V 

nghia vi cüa 

NHGS 

1.i) ...chi phi hçp l....dàm báo chi phi do 

phi hçp vai các quy dnh pháp luat 

2.d) ... tir chju toàn b chi phi 

1.i) ...chi phi, giá djch vii hçip l....dâm bão 

chi phi, giá djch v dO phü hçp vi các quy 

dnh pháp lut 

2.d) ... tr chu toàn b chi phi, giã djch vi 

10 Diêu 39 — 

Hoat dng 

giám sat cüa 

NHGS 

1 .i) ... khiêu ni, chi phi, tn th.t 

5... ti.r chju chi phi phát sinh 

1 .i) ... khiêu ni, chi phi, giã djch vii ton that 

5... tu chju chi phi, giá djch vi phát sinh 

11 Diu 44 — 

Trách nhiêm 

.hoat dng 

dà üy quyn 

Chi phi phái trá cho ben nh.n üy quyên... Giá dich vii phãi trã cho ben nhn üy 

quyen.... 

12 Diêu 53 — 

Phuang pháp 

xác dinh 

NAV 

1. Giá tr tài san rông (NAV) là Tong giá tr 

cac tài san du tu cüa Qu5' tr1r di Tng các 

nghTa vii nç có lien quan (nhu phi quàn l, 

phi hxu ks', phi giám sat, li vay ngân hang 

nu cO...) tai  ngày lin truc Ngày djnh giá. 

1. Giá td tài san rOng (NAV) là Tong giã tn 

các tài san d.0 tu cüa Qu trü di Tang cac 

nghia vi nç cO lien quan (nhu giá ditch vii 

quàn 1', giá djch vii Iuu k, giá dch vii giám 

sat, lãi vay ngân hang nu có...) ti ngày 

1in tri.râc Ngày dnh giá. 

13 Diu 57 — 

Phân chia lGi 

nhuân cüa 

quy 

3.Công ty Quãn l Qu phài khâu tnir mçi 

khoán thuê, phi, l phi theo quy djnh cüa 

pháp 1ut trucic khi phân chia lçi nhun cho 

Nba du tu. 

3.Công ty Quàn 1 Qu phài khu trr mçi 

khoán thuê, phi, giá djch vii, l phi theo quy 

djnh cüa pháp 1ut triic khi phân chia lci 

nhuân cho Nhà du tu. 

14 Diêu58—Chi 

phi hoat dng 

cüa qu 

- Chi phi hot dng 

- Phi quãn l qu5 

- Phi 

- PhI phãi trá 

- Chi phi luu k' 

- Chi phi giám sat 

- Chi phi djch vi DLCN 

- Chi phi, giá djch vii cho hot dng 

- Giá djch vi quàn l qu 

- Giá dich vu 

- Phi, giá dch vi phài trà 

- Giá djch vii lu'u k 

- Giá djch vv giám sat 

- Giá djch v djch vii DLCN 

: 

9'.) 

2 



- Chi phi kim toán 

- Chi phi khác 

- Chi phi, giá djch vii kim toán 

- Chi phi, giá djch v khác 

15 Phi 1ic 1 4. Trã cho NHGS các khoãn phi 4. Ira cho NHGS các khoãn giá djch v 

16 Phii 1iic Biu phi luu k, giám sat và phi trà cho dch 

vii ñy quyn 

Biu giá djch vii hxu k, giám sat và giá 

djch vi.i trã cho dch vi üy quyn 
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