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GIAY CHUNG NH4N
Bang k 1p Qu5 di chüng
CHU TECH UY BAN CHING KHOAN NiIA NU'C
Can cü Lut Chirng khoán ngày 29 tháng 6 11am 2006;
Can cü Lu.t si'ra di, b sung mt s diu cüa Lut Chtmg khoán ngày 24
tháng 11 näm 2010;
Can cü Nghj djnh s 58/2012/ND-CP ngây 20 tháng 07 näm 2012 cUa
ChInh phü quy djnh chi ti& và hithng dn thi hành mt s diu cüa Lutt Chirng
khoán và Lut si:ra di, b sung mt s diu cüa Lut Chirng khoán;
Can cü Quyt djnh s 1 12/2009/QD-TTg ngày 11 tháng 9 nam 2009 cUa\
Thu tithng ChInh phü quy djnh chüc näng, nhim v1i, quyn han và Co cu t
chüc cüa U' ban Chirng khoán Nhà nuóc trirc thuc B Tài chInh;
Can cü Thông tu s 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 nàm 2011 cüa BO
trithng B Tài chInh huàng dn v vic thành 1p và quân 1 qu5 m6;
Xét h so däng k 1p qu5 m cUa Cong ty TNHH Quân 1 qu Báo Vit;
Xét d nghj cUa V%i Trithng Vi Quãn 1 các cong ty quán 1 qu và Qu
dAu tu chüng khoán,
QUYET B!NH:
Biu 1. Cp Giiy chüng nhn däng k ltp qu dai chüng cho:
QUc BAU TI! cO PHIEU NANG BQNG BAO VIT
Ten dy dü b&ng ting Anh : Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund
Ten vit tat: BVFED
Cong ty quãn 1 qu5: Cong ty TNHFI Quãn 1 qu5r Bão Vit
Ngãn hang giám sat: Ngân hang TNHH mt thành viên HSBC (Vit Nam)

Gi.y chirng nhn dng k chào ban chCrng chi qu5 ra cong chüng s
50/GCN-UBCK ngày 07 tháng 10 11am 2013 do Chü tjch Uy ban Chüng khoán
Nhà nuâc cap.
Thñ hn hott dng cüa Qu5: không gii hin.
EDiu 2. Qu5 du tu c phiu näng dng Bào Vit duçc 13p theo các ni
dung sau:
1.Vn diu 1 cüa qu5 (van huy dng dugc trong dçt phát hành chimg chi
qu5' 1n d.0 ra cOng chüng): 71.247.586.800 (bay muoi m& t5 hai tram bn
mi.rcri bay triu näm tram tam mucii sáu nghIn tam tram) dng
2. Mnh giá chimg chi qu5: 10.000 (muii nghIn) dng
3. S luqng chüng chi qu5: 7.124.758,68 (bay triu mt tram hai mucii tu
nghIn bay tram näm muoi tam phy sáu mucyi tam) chimg chi qu
4. Loti hInh qu du tu chimg khoán: Qu5 m&
mt
Diu 3. Cong ty TNHH Quàn 1 qu5r Bào Vit, Ngân hang
thành viên HSBC (Vit Nam) và các ben lien quan phãi tuân thu phá ir Vit
Narn, các quy djnh v chüng khoán và thj truông chirng khoán, c4n bàn
phap luat co lien quan va Dieu lç Quy.
Diu 4. Gity Chüng than nay có hiu 1irc k tü ngày k.
Diu 5. Giy Chimg nhn nay dugc 1p thành hai (02) bàn chInh: mt (01)
bàn cap cho Cong ty TNHH Quãn l qu5' Bão Vit; mt (01) bàn luu tui U ban
Chirng khoán Nhà nuâc./. .
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