
QU' DAU TU' CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIT NAM 

TRAI PHIEU BAO VIIT (BVBF) DEc lap — Tir do — Hnh phüc 

S6: O1/BB-BVBF-BVF/2020 

Ha Ni, ngày 24 tháng 04 nãm 2020 

BIEN BAN HOP 

PAl HO! NHA DAU TU' THUNG NIEN NAM 2020 

QU DAU TIX TRAI PHIEU BAO VIIT (BVBF) 

Dai hi Nhà du tu thung niên näm 2020 cUa Qu5 du tu Trái phiu Bão Vit (BVBF) duçic khai mac 
vào lüc 08 gi 10 phüt ngày 24 tháng 04 näm 2020 tai  phông hop t.ng 6, tôa nhà s6 72 Trn Hung Dao, 
Hoàn Kim, Ha Ni. 

Ba Nguyn Thj Nga — Dai din Cong ty Quãn 1 qu Bão Vit — dcc báo cáo kim tra liz each dai  biu. 
Theo do, tng s6 nhà du tu tham dçr Dai  hi là 07 nhà du tu (bao gdm cá zy quyn), dai din hçip pháp 
cho 6.002.542,08 chüng chi qu5, chim 62,74% trên tng s chtrng chi qu cO quyn biu quyt. 

Do vy, Dai  hi duçc tin hành hçp l theo quy djnh cüa pháp luât hiên hành. 

Dai hi con cO sir tham dir cüa Dai  din Ngân hang Giám sat BIDV — Ha thãnh. 

1. Thành phn Doàn chü tjch Dti hi và Ban thir k: 

Dai hi dã biu quyt vci 100% tng s chirng chi qu có quyn biu quyt cüa Nhà du tu tham dir Dai 

hi dng thông qua Danh sách Doàn chü tjch Dai hOi và Ban thu k, bao gm: 

• Doãn chü tich Dai  hôi: 

1. Ong D Anh Dirc — Chü tch Ban dai  din Qu BVBF 

2. Ong Nguyn Nam Cu?mg - Thành viên Ban dai  din Qu5' BVBF 

3. Ba Nguyn Phuang Anh — Phó Giám dc hoat dng 

• BanThuk: 

1. Ba Pham Phuong Thüy — Trumg ban 

2. Ba Ngô M5 Anh — Thành viên 

2. Chtro'ng trInh Dii hi, Quy ch biu quyt, Ban Kim phiu: 

Doàn chU tjch lam vic và xin kin dai  hi vOi 100% tng s6 chüng chi qu5 Co quyn biu quyt cüa 
Nhà du tu tham dir Dai  hi dng các ni dung, bao gm: 

• Chuong trinh dai  hi 

• Quy ch biu quyt 



Dai hi biu quyt v thành ph.n Ban kim phiu, bao gm: 

1. Ba Nguyn Thj Nga — Tru&ng ban 

2. Ba Ngô M5 Anh - Thành viên 

3. Ong Nguyn Ngçc Vinh - Dai din Ngân hang Giám sat BIDV, chi nhánh Ha thành — thành viên dôc 

'p 

Kt qua biu quyt nhu sau: 

• Tng s the biu quyt tan thành: 1 QQ%  trên tng s dan vj qu tham gia biu quyt ti Dai  hi. 

• Tng s the biu quy& khong tan thành: 0% trên tng s6 dan vj qu5 tham gia biu quyt ti D.i hi. 

• Tng s the biu quyt không cO kin: 0% trén tng s don vj qu5 tham gia biu quyt ti Di hi. 

3. Báo cáo cüa Ngân hang Giám sat v hot dng cüa Qu5 BVBF trong nàm 2019 

Ong Nguyn Ng9c Vinh - Dai din Ngân hang Giám sat BIDV — Ha thành len trinh bay Báo cáo ciia 
Ngãn hang Giám sat v hot dng ciia Qu5 BVBF trong nãrn 2019. 

4. Báo cáo tInh hlnh hot dng cüa qu5 BVBF nám 2019 (cIp nhlt tói 1/lu dièm báo cáo) và 
phtro'ng htró'ng hot dng nAm 2020: 

Ba Nguyn Phuong Anh — Di din BVF trinh bay báo cáo tInh hInh hoat dng cüa qu BVBF trong 
näm 2019 ('cap nhç2t tó'i th&i dim báo cáo) và phixong hróng hot dng näm 2020. 

5. Ni dung biu quyt cüa Bi hôi: 

• Tng s Nhà du tu có quyn tham gia biu quyt là: 07 nhà du tu, chim 6.002.542,08 don vj qu. 
tuong üng vài 62,74% trên tng s chü'ng chi qu5 có quyn biu quyk 

• Mi Nhà du tu có 01 The biu quyt tuong i'mg s6 luçing Chü'ng chi Qu sâ hüu cüa Nhà du tir. 

• Tai thi dim kim phiu, t6ng s Nhà d.0 tu tham gia biu quyt là: 07 nhà du tu, chim 
6.002.542,08 dan vj qu, tl.rang lrng vOi 62,74% trên tng s chüng chi qu5 có quyn biu quyt. 

Sau khi nghe di din Cong ty Quãn l' qu Báo Vit d9c tOr trinh, di hi dã th6ng nht biu quyt tüng 
ni dung nhir sau: 

Ni dune 1:  Thông qua Báo cáo tài chInh dã kim toán näm 2019 

Biu quyt vth kt qua nhi.r sau: 

• Tng s6 the biu quyt tan thành: 100% trên tng s don vj qu tham gia biu quyt ti Di hi. 

• T6ng s the biu quyt không tan thành: 0% trên tng s don vj qu tham gia biu quyt t?i  Di hi. 

• Tng s the biu quyt khOng có " kiin: 0% trên tng s don vj qu tham gia biu quyt ti Dai  hi. 

Nôi dunk' 2:  Phê duyt thrc hin phan phi lçi nhuan d 1i cüa qu BVBF theo müc 1 .000VND/CCQ 

và üy quyn cho Ban di din qu5 phê duyt phucmg an và các thU tiic Co lien quan dn vic chi trà c 
tüc cho nhà du tu. 

Biu quyt vâi kt qua nhu sau: 

• Tng s6 the biu quyt tan thành: 100% trên tng s don vj qu tham gia biu quyt ti Di hi. 



1 Thülao 84.000.000 

Ban Dai diên Qu5 dr kin có 03 thành viên vói mirc 

thii lao: Chü ti,ch Ban di din 3 triu dng/tháng; 

thành viên Ban di din 2 triu dng/tháng 

Dr kin t chtrc hçp di,nh k' các qu I, II, III, 

IV/2020 

Bao gm chi phi hpp cho các thành viên Ban Dai  din 

Qu (1.000.000 dó'ng/thành vien/cuc hQp), chi phi 

phàng hpp, chun bi tài 1iu và các chi phi khác theo 

quy di,nh cña Diêu 1. 

20.000.000 2
Chi phi hot 

d9ng khac 

TT Chi phi Ngãn sách Ghichü 

• Tang s the biu quyt không tan thãnh: 0% trén tng s dan vi, qu tham gia biêu quyêt ti Di hi. 

• Tng s the biu quyt khong có kin: 0% trên tng s dan vi, qu tham gia biu quy& ti Di hi. 

Nôi dunj 3:  Phê duyt ngân sách hot dng cüa Ban di din Qu5 nãm 2020 

Biu quyt vO kt qua nhu sau: 

• Tng s the biu quyt tan thành: 100% trên tng s don vi, qu tham gia biu quy& tai Dai hi. 

• Tng s the biu quyt không tan thành: 0% trên tng s dan vi, qu tham gia biu quyt tai Dai hôi. 

• Tng s the biu quyt không có kin: 0% trén tng s don vi, qu tham gia biu quyt tai Dai hi. 

Nôi dunk 4:  Uy quyn Ban di din qu5 BVBF phê chun báo cáo tài chinh kim toán ban niên và báo 

cáo tài chinh kim toán hang näm d trinh Dai  hi nhà du tu theo các quy djnh tai  Diu l. 

Biu quyt vói k& qua nhu sau: 

• Tng s the biu quyt tan thành: 100% trên tèng s dan vi, qu tham gia biu quyt tai  E)ti hi. 

• Tng s the biu quyt không tan thành: 0% trên tng s dan vi, qu5 tham gia biu quyt tai Dai hi. 

• Tng s the biu quyt không có y kin: 0% trên tang s dan vi, qu tham gia biu quy& tai Dai hi. 

No! dunk 5:  Thông qua danh sách các dan vi, kim toán trong T trinh cüa Cong ty TNHH Quãn l Qu 

Báo Viêt và hra chn Cong ty TNHH Ernst and Young Vit Nam là dan vi, kim toán báo cáo tài chmnh 

Qu BVBF näm 2020. 

Biu quyt vi kt qua nhu sau: 

• Tng s the biu quyt tan thành: 100% trén tng s dan vi, qu tham gia biu quyt tai Dai hi. 

• Tng s the biu quyt không tan thành: 0% trên tng s dan vi, qu tham gia biu quyt tai Dai hi. 

• Tng s the biu quyt không có ' kin: 0% trên tng s dan vi, qu tham gia biu quyt tai Dai hi. 

Nôi dunk 6:  Phê duyt Diu 1 Qu stra di (Di ththo torn tht cOc diê'rn st'ra di trong Diu lê Qu5Y, Bàn 
cáo bach dInh kern) và giao cho cong ty quán l qu5 Báo Vit chii dng sra di và ban hành Diu l 

qu, dng thOi cp nht thông tin trong Bàn cáo bach  Qu5 BVBF 

Dai hi üy quyn cho Cong ty TNHH Quàn l)' Qu Báo Vit hoàn thin và chü dng ban hành 

0 

v 



Nguyin Nam Cw?mg Nguyen P/i u'o'ng An/i 

ÔAnh Dác 

Biu quy&t vi kt qua nhu sau: 

• Tng s the biu quyt tan thành: 100% trên tng s6 dan vj qu5 tham gia biu quyt ti Di hi. 

• Tang s the biu quyt không tan thành: 0% trên tng s dan vj qu5 tham gia biu quyt tai Dai hi. 

• Tng s the biu quyt không có kin: 0% trên tang s dan vj qu5 tham gia biu quyt ti Dai  hi. 

6. Thông qua Biên bàn, Nghj quyt Va kt thtic D3i hi 

Sau khi nghe di din Ban thu k dQc Biên bàn, Nghj quyt Di hi Nhà dAu tu thuing niên nãm 2020 

cüa Qu5 dAu ti.r Trái phiu Bão Vit (BVBF), Dai  hi dà th6ng nht thông qua Biên bàn, Nghj quy& Di 
hi. 

Di hi Nhà du tu thumg niên nam 2020 cüa Qu d.0 tu Trái phiu Bo Vit (BVBF) dã kt thüc vào 

Iüc 09 gi 40 phüt ngày 24 tháng 04 näm 2020 

Biên bàn nay duoc 1p thành 02 (hai) bàn, có giá trj nhu nhau. 

ChC toa doàn  
3 

Ban Thu k'  

Phim P/i wo'ng T/záy Ngô M9Anh 

Xäc nhân cüa Cong ty Quán 1 qu Bão Viêt Xäc nhân cüa ngIn hang giám sat 

Nguyen Din/i An 



PHU LUC 1: TOM TAT DIEU L QU SIYA DO! 

TT Diu khoãn Diu 1 hin ti (cap nhçlt tháng 04/2019) Dir thão Diu 1 sfra di 

Các djnh 

nghTa 

"Giá bán/Giá phát hành" Là mrc giá Nhà 

dAu tu phãi thanh toán d mua mt dan v 

qu. Giá bánlGiã phát hành bang mnh giã 

(trong dçt chào ban 1n du ra cong 

chiing); hoc bang giá 1ii tài san rông trên 

mt dan vj qu5 cong them phi phát hành 

dã quy dnh ti Diu 1 Qu. 

"Giá mua 1i" Là mirc giá ma COng ty 

Quãn 1 Qu phài thanh toán d mua 1i tü 

Nhà du tu mt dan vj qu. Giá mua Iai  
bang giá trj tài san rông trên mt dan vl 

qu5 triir di phi mua li Chüng chi Qu5' dà 

quy dnh tai  Diu 1 Qu. 

"Phi quán 1 qu" Là mtrc giá ma Cong ty 

Quàn 1 Qu phài thanh toán d mua 'ai  tr 

Nhà du tu mt dan vj qu. Giá mua 1i 

bAng giá trj tài san rang trên mt dan v 

qu trü di phi mua 1i Chirng chi Qu dã 

quy djnh tai  Diu 1 Qu. 

"PhI phát hànhlphi mua lai"  Là phi ma Nhà 

du tu phài trá khi mualbán mt dan vj 

Chimg chi Qu. PhI phát hànhlphi mua 1i 

tinh theo t' 1 phAn tram trên s tin dang 

k mualgiá tr mua 1i theo quy djnh ti 

Diu 20 cña Diu I Qu5. 

"Giá bán!Giá phát hành" Là mirc giá Nba 

du tu phái thanh toán d mua mt dan v 

qu. Giá bánlGiá phát hành bang mnh giá 

(trong dçt chào ban 1n du ra cong 

chiing); hoc bang giá tr tãi san rang trên 

mt dan v qu cong them giá phát hành da 

quy dnh ti Diu I Qu5'. 

"Giá mua 1i" Là miirc giá ma Cong ty 

Quán 1,2 Qu phãi thanh toán d rnua 1i tü 

Nhà du tu mt dan v qu. Giá mua 1i 

bAng giá trj tài san rang trên mt dan vj 

qu trir di giá djch vii mua 1ai  Chirng chi 

Qu dä quy dnh ti Diu 1 Qu. 

"Giá djch vi quàn 1 qui" Là mirc gia ma 

COng ty Quàn 1 Qu5 phái thanh toán d 

mua Iai  tr Nha d.0 tir mt dan vj qu. Giá 

mua 1i bang giá trj tài san rang trên mt 

dan vj qu5 tth di giá mua 1i Chirng chi 

Qu dã quy dnh tai  Diu 1 Qu. 

"Giá djch vii phát hànhl giá djch vi mua 

1i" Là giá dch vi ma Nhà du tu phãi trã 

khi mualbán mt dan vj Chirng chi Qu. 

Giá djch vii phát hànhl giá djch vii mua 1i 

tinh theo t' 1 phn tram trên s tin dang 

k mualgiá trj mua 1i theo quy djnh tai 

Diu 20 cüa Diu lê Qu5. 

2 Diu 11 Diêu 11: Hot dng vay, cho vay, giao 
dch k qu 

4. Qu duçc thirc hin giao djch mua ban 

li (repo) Trái phiu Chinh phñ theo quy 

Diu 11: Hoat dng vay, cho vay, mua ban 

1i, ban kt hçp mua 1i, giao dch k qu' 

4. Qu diic thc hin giao dch mua ban 

1i, ban kt hçp mua 1i Trái phiu Chinh 



djnh cüa B Tài ChInh v quãn 1 giao 

djch Trái phiu ChInh phü 

phü theo quy djnh cüa B Tài Chinh v 

quãn 1,7 giao dch Trái phiu ChInh phü 

3 Diu 17 — 

Giao dich 

chtrng chi 

quy 

2.c) Phi phát hành 

3.d) PhI mua 1i, phi phát sinh 

4.b) phi chuyên dôi, phi mua, phi ban 

6.c) chi phi phát sinh 

2.c) Giá djch vii phát hành 

3.d) Giá dch vii mua Ii, phi, glá dich vu 

phát sinh 

4.b) gid dich vi chuyn di, giá djch v 

mua, gia dch v 

6.c) chi phi, gia dch vii phat sinh 

4 Diu 18 — 

Mua lai môt 

phn 

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

5 Diu 20: Giá 

ban — glá 

mua 1i 

Diu 21. Giá ban, giá mua lai, phi giao 

dich chiirng chi qu5 

- PhI phát hành 

- PhI mua lai 

- Phi 

- PhI chuyn di 

Diu 21. Giá ban, giá mua 1i, giá giao 

dich chirng chi qu 

- Giá dch vii phát hânh 

- Giá dich vu mua lai 

- Giá dich vu 

- Giá djch vii chuyn di 

6 Dieu 21 — 
Dai hôi nba 

du tu 

Diu 22 — 

Quyn và 

ngha vii 

NDT 

2. PhI trã cho Cong ty quãn I qu 2. Giá djch vi trá cho Cong ty quán 1 qu 

7 DiU 25 

Phan dOi 

quyêt djnh 

cüa DHNDT 

2  Nhà du tu không phái thanh toán  

PhI mua lai. 

2 Nhâ du tu kbông phdi thanh toán giã 

dich vu mua lai. 

8 Dieu — 
Quyen và 

nghia vii cüa 

Cong ty QLQ 

1 .h).. ..ngoài khoãn phi quy djnh trong Diu 

qu. 
. . . 

l.j) ... mi chi phi phát sinh 

2.b) Duçic hi.rmg các khoán phi và 

thir6ng.... 

1 .h)  . .ngoài khoãn giá dch vi quy djrih 

trong Diu 1 qu. 
. . . . 

l.j) ... mi chi phi, giá dch vii phát sinh 

2.b) Duçc hu&ng các khoãn giá dich vu và 

thuông. 

9 Dieu 36 — 7.... tang chi phi và rüi ro không hçp 1 cüa 7.... tang giá djch vçi vã rüi ro không hcip 1 

Y 

UI 
QI 



Hn ch hoat 

dng cüa 

cong ty QLQ 

qu cüa qu5 

10 Diu 38 — 
Quyn 

nghia vi cOa 

NHGS 

1.i) ...chi phi hp 1....dàm bào chi phi do 

phà hçp vi các quy djnh pháp 1ut 

2.d) ... tir chju toàn b chi phi 

1.i) ...chi phi, giá dlch  v h l....dâm bão 

chi phi, giá djch v do phi hçp vi các quy 

djnh pháp 1ut 

2.d) ... tir chu toàn b chi phi, giá djch vçi 

11 Diu 39 — 

Hot dng 

giám sat cüa 

NHGS 

1 .i) ... khiêu nai,  chi phi, ton that 

5... tir chju chi phi phdt sinh 

1 .i) •.. khiêu ni, chi phi, giá djch vii ton 

tht 

5... tr chu chi phI, giá dch v phát sinh 

12 Diéu 44 — 

Trách nhiêm 

.hot dng 

dà üy quyn 

Chi phi phái trá cho ben nhn üy quyn... Giá dch vçi phãi trã cho ben nhn iiy 

quyen.... 

13 Diu 53 — 

Phucmg pháp 

xác dinh 

NAV 

1. Giá trj tài san rOng (NAV) là lông giá 

trj cac tài san du tu cüa Qu trü di Tng 

các nghTa vii nç có lien quan (nhu phi quàn 

1, phi km k, phi giám sat, lãi vay ngân 

hang nu có...) ti ngày lin truó Ngày 

dnh giá. 

1. Giá trj tài san rOng (NAV) là lng giá 

trj cãc tài san du tu cüa Qu tth di Tng 

các nghia vii nç có lien quan (nhu giá djch 

vi quãn l, giá djch v km k, giá djch vi 

giám sat, lãi vay ngân hang nu CO...) ti 

ngày 1in truc Ngày djnh giá. 

14 Diu 5 — 

Phân chia Rn 

nhuân cOa 

quy 

3.Công ty Quàn l' Qu phãi khâu trir mci 

khoãn thuê, phi, l phi theo quy djnh cia 

pháp lut tnxrc khi phân chia lçi nhu.n 

cho Nhà du tu. 

3.Công ty Quãn l Qu' phái khu tr1r mci 

khoàn thuê, phi, giá dch viii, l phi theo 

quy dnh cCia pháp lut trrnfc khi phân chia 

loi nhuân cho Nhà du tu. 

15 Diu 58 — 

Chi phi hot 

dng cüa qu5 

- Chi phi hoat dng 

- PhI quán l' qu5' 

- PhI 

- PhI phãi trà 

- Chi phi km k 

- Chi phi giám sat 

- Chi phi djch vi DLCN 

- Chi phi kim toán 

- Chi phi, giá dch vii hot dng 

- Giá dlch  vii quàn l qu 

- Giá dich vu 

- PhI, giá djch v phãi trã 

- Giá djch vi.i km 

- Giá djch vii giám sat 

- Giá dch vii. djch vu DLCN 

- Chi phi, giá djch vii kim toán 

N 
'V 



- Chi phi khác - Chi phi, giá dch vii khác 

16 Phçl lçic 1 4. Trã cho NHGS các khoàn phi 4. Trã cho NHGS các khoãn giá djch 

'ry 

17 Phii 1iic Biu phi lu'u k, giám sat và phi trâ cho 

djch vii üy quyn 

Biu giá djch vii hxu k, giám sat vâ 

giá djch vi tra cho djch vii üy quyn 
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