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I. NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH

1. Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ông Bùi Tuấn Trung Chức vụ: Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Quang Tuấn Chức vụ: Kế toán trưởng

Bà Nguyễn Phương Anh Chức vụ: Phó Giám đốc PTKD

Chúng tôi đảm bảo rằng các thông tin và số liệu được nêu trong Bản cáo bạch là chính xác, phù hợp với các thực tế, dự kiến 
mà chúng tôi thu thập nghiên cứu.

2. Ngân hàng Giám sát

•	 Đại diện theo pháp luật: Ông Sumit Dutta

•	 Chức vụ: Tổng giám đốc Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Bản cáo bạch này là một phần của hồ sơ đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt lập sau khi có 
xác nhận của Ngân hàng HSBC. Theo quy định của pháp luật hiện hành và những thỏa thuận trong Hợp đồng Cung cấp Dịch 
vụ Lưu ký và Giám sát và Hợp đồng Cung cấp Dịch vụ Quản trị Quỹ và Đại lý Chuyển nhượng, Ngân hàng Giám sát (đồng thời 
là Đại lý Chuyển nhượng) chỉ xác nhận những thông tin có liên quan đến Ngân hàng Giám sát và Đại lý Chuyển nhượng, trách 
nhiệm của Ngân hàng Giám sát và Đại lý Chuyển nhượng được đề cập trong Bản Cáo bạch này, các thông tin còn lại không 
nằm trong phạm vi xác nhận của Ngân hàng giám sát/Đại lý Chuyển nhượng. Chúng tôi đảm bảo rằng việc phân tích, đánh 
giá và lựa chọn ngôn từ trên Bản cáo bạch này đã được thực hiện một cách hợp lý và cẩn trọng dựa trên các thông tin và dữ 
liệu chúng tôi có được và căn cứ trên Bản Cáo bạch mẫu do Bộ Tài chính ban hành theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 
tháng 12 năm 2011 hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động quỹ mở.

II. CÁC THUẬT NGỮ / ĐỊNH NGHĨA

“Quỹ ” Là Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED), hoạt động theo cơ chế quỹ mở, thực hiện chào bán Chứng chỉ 
Quỹ ra công chúng, được thành lập theo quy định của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 có hiệu 
lực thi hành từ ngày 01/01/2007 (sau đây gọi là Luật số 70) và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung 
một số Điều của Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011 (sau đây gọi là Luật số 62), các văn bản 
pháp luật có liên quan và Điều lệ Quỹ.

“Công ty Quản lý Quỹ” Có nghĩa là Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt (BVF) được thành lập theo giấy phép thành lập và hoạt động số 
05/UBCK-GPHĐQLQ ban hành ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 
14/12/2007 và Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012 của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) hoặc bất 
kỳ công ty quản lý quỹ nào khác được lựa chọn thay thế. Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt được ủy thác để quản lý 
Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt, có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Quỹ.

"Ngân hàng Giám sát" Là Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (sau đây gọi HSBC), được thành lập và hoạt động theo Giấy phép 
hoạt động số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 08/09/2008, Giấy chứng nhận đăng ký lưu ký 
chứng khoán số 18/UBCK-GCN do UBCKNN cấp ngày 18/03/2008 và Công văn số 2369/UBCK-QLKD về việc chấp thuận 
chuyển đổi Giấy chứng nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) do UBCKNN 
cấp ngày 17 tháng 12 năm 2008 cung cấp các dịch vụ: (i) bảo quản, lưu ký chứng khoán, tài liệu xác nhận quyền sở 
hữu tài sản hợp pháp của Quỹ; các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản của Quỹ đồng thời giám 
sát hoạt động của Quỹ; (ii) thực hiện chức năng giám sát toàn bộ hoạt động quản lý tài sản của Quỹ do Công ty Quản 
lý Quỹ thực hiện và (iii) các dịch vụ khác được Công ty Quản lý Quỹ ủy quyền thực hiện theo các điều khoản của Hợp 
đồng giám sát.

“Công ty kiểm toán” Có nghĩa là công ty kiểm toán độc lập cho Quỹ được Đại hội Nhà đầu tư quyết định hàng năm theo Điều lệ Quỹ và văn 
bản pháp luật có liên quan. 

NỘI DUNG BẢN CÁO BẠCH
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“Đại lý phân phối” Có nghĩa là các tổ chức thực hiện hoạt động phân phối chứng chỉ quỹ cho Quỹ được nêu rõ tại Bản cáo bạch và đảm 
bảo các điều kiện đăng ký hoạt động đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở theo quy định của pháp luật. Hoạt động, 
quyền và nghĩa vụ của Đại lý phân phối được quy định tại Điều 47 của Điều lệ Quỹ và pháp luật có liên quan.

“Điều lệ Quỹ” Là Điều lệ của Quỹ Đầu tư Cỏ phiếu Năng động Bảo Việt và các Phụ lục đính kèm, các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu 
có), đã được đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. 

“Người có liên quan” Là khái niệm “Người có liên quan” được quy định tại Khoản 34, Điều 6, Luật số 70 

“Bản cáo bạch” Là văn bản này và các Phụ lục đính kèm, các sửa đổi bổ sung hợp pháp (nếu có). 

“Hợp đồng giám sát” Là Hợp đồng được ký kết giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát được thông qua bởi Đại hội Nhà đầu tư 
của Quỹ.

“Nhà đầu tư” Là cá nhân, tổ chức trong nước và nước ngoài nắm giữ/đầu tư vào Chứng chỉ Quỹ

“Đại hội Nhà đầu tư” Là Đại hội của Nhà đầu tư có quyền biểu quyết được tổ chức thường kỳ hoặc bất thường để thông qua các vấn đề quan 
trọng có liên quan đến Quỹ. Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ. 

“Ban Đại diện Quỹ” Là những người đại diện cho Nhà đầu tư được Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để thay mặt Nhà đầu tư thực hiện việc giám 
sát các hoạt động của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát. 

“Vốn Điều lệ” Là tổng số vốn bằng tiền do tất cả Nhà đầu tư thực góp tại đợt phát hành Chứng chỉ Quỹ lần đầu ra công chúng và 
được ghi trong Điều lệ Quỹ. 

“Đơn vị Quỹ” Là vốn Điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Mệnh giá đơn vị Quỹ của đợt phát hành lần đầu là 10.000 đồng/
đơn vị. Mỗi đơn vị Quỹ đại diện cho phần lợi nhuận và vốn như nhau của Quỹ.

“Chứng chỉ Quỹ đầu tư ” Là chứng khoán do Công ty Quản lý Quỹ đại diện cho Quỹ phát hành (sau đây gọi là Chứng chỉ), dưới dạng bút toán 
hoặc ghi sổ, xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư đối với tài sản hoặc vốn của Quỹ theo tỷ lệ tương ứng 
với số đơn vị Quỹ của Nhà đầu tư đó đang sở hữu. 

“Hạng mục đầu tư lớn của Quỹ” Là hạng mục đầu tư vào các loại giấy tờ có giá và chứng khoán phát hành bởi cùng một tổ chức, có tổng giá trị chiếm 
từ 5% (năm phần trăm) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Quỹ trừ trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương

“Giá bán/Giá phát hành” Là mức giá Nhà đầu tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá bán/Giá phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào 
bán lần đầu ra công chúng); hoặc bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Quỹ cộng thêm phí phát hành đã quy định 
tại Điều lệ Quỹ. 

“Giá mua lại” Là mức giá mà Công ty Quản lý Quỹ phải thanh toán để mua lại từ Nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị 
tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trừ đi phí mua lại Chứng chỉ Quỹ đã quy định tại Điều lệ Quỹ.

“Phí quản lý quỹ” Là phí phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ cung cấp dịch vụ quản lý quỹ đã được quy định tại Điều lệ Quỹ.

“Phí phát hành/phí mua lại” Là phí mà Nhà đầu tư phải trả khi mua/bán một đơn vị Chứng chỉ Quỹ. Phí phát hành/phí mua lại tính theo tỷ lệ phần 
trăm trên số tiền đăng ký mua/giá trị mua lại theo quy định tại Điều 20 của Điều lệ Quỹ.

“Cổ tức Quỹ” Là số lợi nhuận còn lại của Quỹ sau khi trừ đi các chi phí hợp lệ và được Đại hội Nhà đầu tư quyết định chia theo tỷ lệ 
sở hữu của Nhà đầu tư.

“Năm tài chính” Là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài chính 
đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ 
cho đến hết ngày 31 tháng 12 của năm đó.

“Giá trị tài sản ròng của Quỹ” Là tổng giá trị các tài sản và các khoản đầu tư do Quỹ sở hữu trừ đi các nghĩa vụ nợ của Quỹ tại ngày trước ngày định 
giá . 

“Ngày” Là ngày làm việc dương lịch, trừ các ngày thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ, Tết theo quy định của pháp luật Việt Nam

“Ngày định giá” Là ngày mà Công ty Quản lý Quỹ xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định tại Luật chứng khoán và Điều lệ 
Quỹ.

“Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ” Là ngày định giá mà Công ty Quản lý Quỹ, thay mặt Quỹ, phát hành và mua lại Chứng chỉ Quỹ (Ngày T).

“Thời điểm đóng sổ lệnh” Là thời điểm cuối cùng mà đại lý phân phối nhận lệnh giao dịch từ Nhà đầu tư để thực hiện giao dịch. 

“Chỉ số VN30” Là chỉ số được xây dựng trên cơ sở 30 cổ phiếu niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo 
Quyết định số 04/2012/QĐ-SGDHCM ngày 05/01/2012 của Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc 
Ban hành quy tắc xây dựng và quản lý chỉ số VN30.

“Rổ cổ phiếu VN30” Là danh mục cổ phiếu bao gồm 30 cổ phiếu cấu tạo nên chỉ số VN30 với tỷ trọng của từng cổ phiếu trong danh mục 
tương đương với tỷ trọng của cổ phiếu đó trong chỉ số VN30.

“Luật Chứng khoán” Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2007 và Luật số 62/2010/
QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2011. 

“UBCKNN” Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

“Các định nghĩa khác” Các định nghĩa khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.
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III. CƠ HỘI ĐẦU TƯ

1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam

Kể từ khi chuyển sang nền kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa hoạt động theo cơ chế thị trường vào năm 1986, nền kinh 
tế Việt Nam đã trải qua hai chu kỳ phát triển lớn đó là Giai đoạn 1986 - 1999 với động lực là quá trình “Đổi mới” và Giai đoạn 
2000 - 2011 với động lực là quá trình “Mở cửa và hội nhập”. 

GDP tăng trưởng hàng năm

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

1985
1987

1989
1991

1993
1995

1997
1999

2001
2003

2005
2007

2009
2011

2013 est.

2.84%

3.63%

4.68%
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GĐ 1: 1986 - 1999 GĐ 2: 2000 - 2012

(Nguồn: Reuter)

Quá trình “Mở cửa và hội nhập” một mặt cho phép Việt Nam tiếp cận được với những tri thức từ các nước phát triển nhưng 
một mặt cũng khiến nền kinh tế phải hứng chịu những tác động tiêu cực từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới trong giai 
đoạn 2008 - 2011. Trong những năm 2010 - 2011, kinh tế Việt Nam đã trải qua một giai đoạn khó khăn với tăng trưởng thấp 
và lạm phát cao.

Trước thực trạng kinh tế vĩ mô có những diễn biến không thuận lợi, từ cuối năm 2011, Chính phủ đã triển khai chính sách 
tái cơ cấu nền kinh tế với trọng tâm tập trung trong các lĩnh vực như đầu tư công, hệ thống doanh nghiệp nhà nước và thị 
trường tài chính, trong giai đoạn đầu của quá trình tái cơ cấu, nền kinh tế đã đạt được một số thành tựu đáng chú ý như sau:

•	 Sức cầu nội địa đã bù đắp được cho sự sụt giảm của xuất khẩu và đầu tư. Trong giai đoạn 2000 - 2006 tốc độ tăng tiêu 
dùng nội địa bình quân thấp hơn so với tốc độ tăng trưởng GDP. Tuy nhiên khi bước vào giai đoạn suy giảm của chu kỳ 
kinh tế từ 2008 trở đi, tiêu dùng nội địa đã trở thành nguồn bù đắp cho sự sụt giảm của xuất khẩu và đầu tư tài sản cố 
định. Trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn kéo dài, thị trường tiêu thụ trong nước sẽ tiếp tục là động lực duy 
trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ổn định ở mức trên 5%/năm.

•	 Chính sách kiềm chế lạm phát của Chính phủ đã đi đúng hướng. Lạm phát dự kiến sẽ được kiềm chế ở mức một con số. 
Ngay trong năm 2011, Chính phủ đã kịp thời có những chính sách quyết liệt nhằm ổn định nền kinh tế. Sau hơn 1 năm 
thực hiện Nghị quyết 11, chỉ số lạm phát theo từng tháng đã giảm liên tiếp. Kết thúc năm 2012, chỉ số CPI chỉ còn tăng 
9,21% so với năm 2011. Dự báo chỉ số CPI trong giai đoạn 2012 - 2015 sẽ trở về mức bình quân trong giai đoạn 2000 - 
2006 tức là chỉ tăng “1 con số” so với năm trước.

•	 Xuất khẩu đã đạt được những kết quả ấn tượng trong điều kiện kinh tế toàn cầu có dấu hiệu suy giảm. Theo số liệu của 
Ngân hàng Thế giới, trong những năm gần đây Việt Nam nằm trong số những nước có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao 
nhất ở Đông Á, thậm chí cao hơn cả Trung Quốc. Mặc dù trong năm 2012 tăng trưởng xuất khẩu có dấu hiệu chậm lại 
nhưng mức sụt giảm cũng thấp hơn so với các nước đang phát triển khác trong khu vực. Một điểm đáng chú ý nữa là kể 
từ năm 2010, với sự đầu tư của các tập đoàn lớn như Intel, Samsung, Nokia… tăng trưởng xuất khẩu mặt hàng có giá trị 
gia tăng cao như điện thoại, máy tính và hàng điện tử đã có những tiến bộ rõ rệt.

•	 Chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt, hiệu quả, dự trữ ngoại hối tăng mạnh. Tỷ giá biến động thất thường của Việt Nam 
là do những nguyên nhân khách quan về tương quan giá trị của đồng Việt Nam, tình trạng thâm hụt cán cân xuất nhập 
khẩu và lạm phát cao kéo dài. Hiện tại, NHNN đã tích cực hơn trong việc công bố thông tin về dự trữ ngoại hối cũng 
như trong chiến lược điều hành tỉ giá. Ngoài việc cải thiện vấn đề công bố thông tin, NHNN cũng cho thấy sự chủ động 
trong điều hành thị trường thông qua việc tận dụng giai đoạn thị trường ổn định vừa qua để gia tăng dự trữ ngoại tệ.  



11QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Theo ước tính, dự trữ ngoại hối của NHNN đã đạt khoảng 20 tỷ USD tại thời điểm cuối năm 2012, tương đương với gần 
12 tuần nhập khẩu, đạt mức an toàn theo quan điểm của tổ chức IMF.

Tổ chức GDP 2013 CPI 2013

ADB (10/2012) 5,7% 9,4%

WB (12/2012) 5,5% 8,0%

IMF (10/2012) 5,9% 6,2%

HSBC (12/2012) 5,3% 10,8%

(Nguồn: ADB, WorldBank, IMF, HSBC)

Năm 2013 được kỳ vọng là năm đầu tiên của một chu kỳ phát triển kinh tế với động lực là quá trình tái cơ cấu nền kinh tế. 
Các tổ chức quốc tế cũng có cái nhìn rất tích cực về triển vọng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam. Điều này sẽ tạo ra nhu cầu 
vốn lớn để phục vụ quá trình mở rộng sản xuất và mang lại cơ hội đầu tư cho các dòng vốn dài hạn.

2. Cơ hội đầu tư tại Việt Nam
2.1 Cổ phiếu:
Các cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam được niêm yết tại 03 sàn giao dịch là Thành phố Hồ Chí Minh (HSX), Hà 
Nội (HNX) và UpCom. Trong số 03 sàn giao dịch chứng khoán, HSX có mức vốn hóa gấp khoảng 4 - 5 lần tổng mức vốn hóa 
của 02 sàn giao dịch còn lại và được xem là đại diện cho thị trường cổ phiếu Việt Nam. Các doanh nghiệp niêm yết trên HSX 
đa phần là các doanh nghiệp dẫn đầu trong từng ngành chủ chốt của nền kinh tế Việt Nam như tài chính ngân hàng, bất 
động sản, năng lượng, công nghệ thông tin, nông lâm nghiệp, thủy sản...

Kể từ khi được thành lập, vận động hàng ngày của HSX được đo lường thông qua chỉ số VNIndex. Đối với các Nhà đầu tư 
Việt Nam, chỉ số VNIndex là chỉ số quen thuộc nhất và được theo dõi thường xuyên nhất. Nếu thị trường chứng khoán là hàn 
thử biểu của nền kinh tế thì VNIndex chính là biểu hiện cụ thể của hàn thử biểu này. Tuy nhiên, VNIndex có nhược điểm là tỷ 
trọng của các cổ phiếu cấu tạo nên chỉ số được tính toán trên cơ sở toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành (bao gồm các 
cổ phiếu có khả năng tự do chuyển nhượng và các cổ phiếu không có khả năng tự do chuyển nhượng), vì vậy, trong một số 
trường hợp, xu hướng vận động của thị trường sẽ không được phản ánh chính xác do ảnh hưởng từ các cổ phiếu không có 
khả năng tự do chuyển nhượng.

Để khắc phục nhược điểm của VNIndex và hạn chế ảnh hưởng của các cổ phiếu có mức vốn hóa quá lớn, Sở giao dịch chứng 
khoán Tp Hồ Chí Minh đã xây dựng bổ sung chỉ số VN30 bao gồm 30 cổ phiếu có mức vốn hóa lớn nhất trên HSX với tỷ trọng 
của các cổ phiếu trong rổ VN30 được xác định dựa vào tỷ lệ cổ phiếu có khả năng tự do chuyển nhượng và giới hạn tỷ trọng 
tối đa 10%. Xét về mức vốn hóa và giá trị giao dịch so với toàn bộ sàn giao dịch HSX, các cổ phiếu trong rổ VN30 có mức vốn 
hóa trung bình bằng 80% và giá trị giao dịch trung bình bằng 60%. Với cấu trúc như trên, VN30 có độ tương quan khá cao 
với VN Index đồng thời lại khắc phục được nhược điểm của VN Index. Cùng với chỉ số VNIndex, chỉ số VN30 cũng được xem 
là thước đo đại diện cho thị trường chứng khoán Việt Nam. 

Đồ thị diễn biến chỉ số VNI và VN30

(Nguồn: UBCKNN)
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Sự xuất hiện của chỉ số VN30 đã tạo tiền đề cho sự ra đời của một chiến lược đầu tư mới trên thị trường chứng khoán Việt 
Nam. Theo phương pháp đầu tư truyền thống, các cổ phiếu được lựa chọn thông qua việc đánh giá, phân tích về tình hình 
tài chính, chiến lược kinh doanh… của từng doanh nghiệp mục tiêu. Với chỉ số VN30, thay vì lựa chọn từng cổ phiếu, việc đầu 
tư có thể được tiến hành với toàn bộ các cổ phiếu cấu tạo nên chỉ số VN30 hay Rổ cổ phiếu VN30. Do tính chất đại diện của 
chỉ số VN30, việc đầu tư có thể được hiểu theo nghĩa rộng là đầu tư vào thị trường cổ phiếu Việt Nam. So với phương pháp 
đầu tư truyền thống, chiến lược đầu tư dựa vào chỉ số VN30 có một số ưu điểm đáng kể như sau:

•	 Rút ngắn thời gian quyết định đầu tư do chỉ dựa trên phân tích, đánh giá về các yếu tố tác động đến thị trường cổ phiếu 
nói chung và cơ cấu của các cổ phiếu đầu tư đã được xác định trước;

•	 Giảm thiểu rủi ro đặc thù của từng cổ phiếu (non-systematic risk) do danh mục đầu tư cổ phiếu đã được đa dạng hóa;

2.2 Trái phiếu chính phủ

Theo thống kê của các tổ chức trong nước và quốc tế, Việt Nam là quốc gia có thị trường trái phiếu tăng trưởng hàng đầu ở 
khu vực Châu Á. Tổng giá trị trái phiếu lưu hành trên thị trường tại thời điểm Quý I/2013 đạt khoảng 30,2 tỷ USD, tăng 53,3% 
so với cùng kỳ năm 2012. Trong giai đoạn 2000 - 2012, tỷ lệ giá trị trái phiếu lưu hành so với GDP có xu hướng tăng trưởng 
rõ nét.

Quy mô thị trường trái phiếu Việt Nam
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Căn cứ theo tổ chức phát hành, thị trường trái phiếu có thể được chia thành 02 phân khúc là trái phiếu Chính phủ và trái 
phiếu doanh nghiệp. Phân khúc trái phiếu Chính phủ chiếm tỷ trọng trên 90% quy mô của thị trường trái phiếu. Trái phiếu 
Chính phủ bao gồm 03 (ba) loại là trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái 
phiếu của chính quyền địa phương. Đặc biệt các trái phiếu do Kho bạc Nhà nước phát hành có thể được niêm yết và giao 
dịch thông qua hệ thống giao dịch trái phiếu điện tử đặt tại sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) nên có lợi thế lớn về 
tính thanh khoản. Phân khúc trái phiếu doanh nghiệp có tốc độ phát triển chậm hơn do những hạn chế về tính minh bạch, 
thanh khoản… 

Trái phiếu Chính phủ được phát hành với nhiều kỳ hạn trong khoảng 2- 15 năm. Tính tại thời điểm đầu năm 2013, trái phiếu 
kỳ hạn 03 năm chiếm tỷ trọng lớn nhất về giá trị (38,9%), theo sát sau đó là trái phiếu kỳ hạn 5 năm (31,0%) và kỳ hạn 02 năm 
(25,3%). Trái phiếu chính phủ với kỳ hạn trên 07 năm được phát hành tương đối hạn chế do mặt bằng lãi suất cao trong giai 
đoạn 2010 - 2012. 

Giao dịch trái phiếu Chính phủ diễn ra sôi động trên cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Số lượng thành viên trên thị trường trái 
phiếu Chính phủ sơ cấp và thứ cấp tại thời điểm năm 2012 tương ứng là  83 thành viên và 53 thành viên bao gồm các tổ chức 
như công ty chứng khoán, ngân hàng, công ty bảo hiểm và quỹ đầu tư. Trong năm 2012, hệ thống đấu thầu điện tử đã được 
triển khai trên thị trường trái phiếu Chính phủ sơ cấp để giảm thiểu thủ tục đấu thầu, rút ngắn thời gian và nâng cao tính 
minh bạch trong hoạt động đấu thầu. Trên thị trường thứ cấp, giá trị giao dịch bình quân trong năm 2012 là 842 tỷ đồng/
phiên, tăng đáng kể so với giai đoạn 2010 - 2011.
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Quy mô giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp giai đoạn 2009 -2013 (tỷ đ.)

120,000

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

-
2009 2010 2011 2012 2013

v 12 tháng v 3 năm v 7 năm v 7 năm

Kế hoạch phát hành TPCP giai đoạn 2013 – 2015

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012e* 2013f* 2014f* 2015f*

TPCP TP CPBL Tổng cộng

150,000

100,000

50,000

-

Billion VNĐ

(nguồn: HNX)

Theo định hướng của Chính phủ, trái phiếu Chính phủ được xem là một trong những kênh huy động vốn quan trọng cho nền 
kinh tế. Mặc dù đạt được tốc độ tăng trưởng cao, quy mô của thị trường trái phiếu Chính phủ vẫn còn hạn chế so với các thị 
trường trong khu vực. Mục tiêu của Chính phủ đến năm 2020 là tăng tỷ lệ giá trị trái phiếu Chính phủ lưu hành so với GDP 
lên mức 40%. Để thực hiện mục tiêu này, các cơ quan quản lý thị trường sẽ có nhiều giải pháp đồng bộ nhằm hỗ trợ cho sự 
phát triển của thị trường trái phiếu Chính phủ như nâng cấp hệ thống giao dịch, thanh toán, xây dựng đường cong lãi suất 
chuẩn để làm cơ sở định giá cho thị trường sơ cấp và thứ cấp, triển khai các sản phẩm mới như trái phiếu “zero coupon”, công 
cụ phái sinh lãi suất, tỷ giá, điều chỉnh chính sách thuế và phí đối với giao dịch trái phiếu Chính phủ…

Hiện tại, trái phiếu Chính phủ là đối tượng đầu tư của các nhà đầu tư tổ chức tại Việt Nam như ngân hàng, công ty bảo hiểm, 
công ty chứng khoán… Ngoài nhà đầu tư tổ chức trong nước, trái phiếu Chính phủ còn thu hút được các nhà đầu tư nước 
ngoài do chênh lệch lãi suất khá cao giữa thị trường Việt Nam và các thị trường khác trên thế giới. Trong giai đoạn 2010 - 
2012, có những thời điểm trái phiếu Chính phủ mang lại tỷ suất lợi nhuận hiệu quả hơn so với cổ phiếu. Với các biện pháp 
gia tăng quy mô, thanh khoản và chủng loại, thị trường trái phiếu Chính phủ được kỳ vọng sẽ thu hút thêm nhiều đối tượng 
tham gia hơn nữa. Hiện tại, trái phiếu Chính phủ gần như chỉ dành riêng cho các nhà đầu tư tổ chức. Trong thời gian tới, thị 
trường trái phiếu Chính phủ sẽ có thêm sự tham gia của nhà đầu tư cá nhân với sự xuất hiện của quỹ mở, quỹ hưu trí. Với một 
thị trường đa dạng về hàng hóa và đảm bảo về thanh khoản, nhà đầu tư không chỉ mua và nắm giữ trái phiếu đến khi đáo 
hạn mà còn có thể thực hiện nhiều chiến lược đầu tư chủ động để gia tăng lợi nhuận.  
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Biến động lãi Suất TPCP và CPI
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(Nguồn Reuters)

IV. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

1. Các thông tin chung về Công ty Quản lý Quỹ

1.1 Thông tin cơ bản

Tên công ty •	 Tiếng Việt: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
•	 Tiếng Anh: Bao Viet Fund Management Co.,Ltd.
•	 Viết tắt: BVF

Giấy phép thành 
lập và hoạt động

Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 và điều chỉnh bổ 
sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007 và Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 
18/06/2012

Trụ sở chính Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Địa chỉ VPĐD Lầu 4, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Vốn điều lệ: 50 tỷ đồng

Điện thoại             (84-4) 3 928 9589                        

Fax (84-4) 3 928 9590

Website http://www.baoviet.com.vn/fund

1.2 Giới thiệu về pháp nhân sở hữu Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt là đơn vị thành viên do Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt) đầu tư 100% vốn điều lệ. Được thành 
lập từ năm 1965, trong suốt quá trình hoạt động của mình, Bảo Việt luôn là doanh nghiệp đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực 
(bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, công ty chứng khoán, Quản lý Quỹ) tại thị trường Việt Nam. Với các mảng hoạt 
động hiệu quả, đến nay Bảo Việt đã trở thành Tập đoàn Tài chính - Bảo hiểm hàng đầu Việt Nam, cung cấp các dịch vụ tài 
chính toàn diện bao gồm bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán, Quản lý Quỹ và đầu tư với mạng lưới phân phối rộng khắp các 
tỉnh thành trên cả nước, phục vụ hàng triệu khách hàng. Hiện nay, toàn hệ thống của Bảo Việt đã có 5.500 nhân viên, mạng 
lưới 45.000 tư vấn viên và 150 chi nhánh trên khắp cả nước.
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Công ty mẹ Bảo Việt là công ty niêm yết (mã cổ phiếu: BVH) có trụ sở chính tại Hà Nội, với các cổ đông sáng lập gồm: Bộ Tài 
chính (70,91% cổ phần), Sumitomo Life (18% cổ phần), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (3,26% cổ phần) và 
hơn 5.000 cổ đông phổ thông khác. Cổ phiếu của công ty mẹ được niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh 
từ tháng 6 năm 2009.

Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, Bảo Việt đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương 
Độc Lập Hạng Ba, Huân chương Lao động Hạng Nhì,  Chính phủ xếp hạng Doanh nghiệp Nhà nước hạng Đặc biệt và nhiều 
danh hiệu, giải thưởng do các tổ chức uy tín của trong và ngoài nước trao tặng. Bảo Việt được tổ chức BVQI (Vương quốc Anh) 
cấp chứng chỉ quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000 từ tháng 8/2001. 

1.3 Giới thiệu về cơ cấu Hội đồng Thành viên Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Ông Lê Quang Bình - Chủ tịch HĐTV

Trình độ chuyên môn Cử nhân Tài chính đối ngoại bảo hiểm - Đại học Tài chính

Kinh nghiệm làm việc •	Hơn	30	năm	kinh	nghiệm	trong	lĩnh	vực	quản	lý	tài	chính,	bảo	hiểm.

•	Chủ	tịch	Hội	đồng	Quản	trị	Tập	đoàn	Bảo	Việt	từ	năm	2007	đến	nay

•	Chủ	tịch	HĐQT	Tổng	Công	ty	Bảo	hiểm	Bảo	Việt	từ	năm	2006	đến	2007

Ông Lê Văn Bình - Thành viên HĐTV

Trình độ chuyên môn •	Cử	nhân	Kế	toán	trường	Đại	học	Tài	chính	Kế	toán

•	Thạc	sỹ	Quản	trị	Kinh	doanh	-	Khoa	Quản	trị	kinh	doanh	-	Đại	học	Quốc	gia

Kinh nghiệm làm việc •	Giám	đốc	Kiểm	toán	nội	bộ	Tập	đoàn	Bảo	Việt

•	Kế	toán	trưởng	kiêm	Ủy	viên	Hội	đồng	Quản	trị	Tổng	Công	ty	Bảo	hiểm	Việt	Nam	từ	
năm 2003-2007

Ông Nguyễn Đức Tuấn - Thành viên HĐTV

Trình độ chuyên môn •	Thạc	sỹ	Quản	trị	Kinh	doanh	trường	Đại	học	Pacific	Western	(Hoa	Kỳ)

•	Cử	nhân	Kế	hoạch	hóa	Công	nghiệp	-	Đại	học	Kinh	tế	Quốc	dân	-	Odessa	-	Ukraina

Kinh nghiệm làm việc •	Hơn	20	năm	kinh	nghiệm	làm	việc	trong	lĩnh	vực	Bảo	hiểm.

•	Thành	viên	HĐQT	Tập	đoàn	Bảo	Việt

•	Tổng	Giám	đốc	Tổng	Công	ty	Bảo	Việt	Nhân	Thọ	từ	năm	2006

Ông Bùi Tuấn Trung - Thành viên HĐTV, kiêm Tổng Giám đốc

Trình độ chuyên môn •	Thạc	sỹ	Tài	chính-Ngân	hàng	trường	Đại	học	Dauphine	(cộng	hòa	Pháp)	&	Học	viện	
ESCP-EAP(Châu Âu)

•	Tốt	nghiệp	cử	nhân	ngành	Tài	chính	-	Ngân	hàng	-	Đại	học	Kinh	tế	Quốc	dân

•	Chứng	chỉ	Quản	lý	Bảo	hiểm	Nhân	thọ	do	Hiệp	hội	quốc	tế	đào	tạo	chuyên	ngành	
tài chính bảo hiểm LOMA cấp

•	Chứng	chỉ	Kinh	tế	thị	trường	do	Học	viện	Mekong	Thái	Lan	cấp

Kinh nghiệm làm việc •	Hơn	17	năm	kinh	nghiệm	làm	việc	trong	lĩnh	vực	đầu	tư	tài	chính.

•	Thành	viên	HĐTV	Công	ty	Quản	lý	Quỹ	Bảo	Việt

•	Tổng	Giám	đốc	Công	ty	Quản	lý	Quỹ	Bảo	Việt	từ	năm	2007
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1.4  Giới thiệu về nhân sự chủ chốt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Ông Bùi Tuấn Trung: Tổng Giám đốc 

Xem thông tin tại phần trên 

Ông Đậu Minh Lâm: Giám đốc đầu tư (CIO)

Trình độ chuyên môn •	Thạc	sỹ	Tài	chính-Ngân	hàng	trường	Đại	học	Dauphine	(Cộng	hòa	Pháp)	&	Học	viện	
ESCP-EAP (Châu Âu)
•	Cử		nhân	Tài	chính	doanh	nghiệp	trường	Đại	học	Kinh	tế	Quốc	dân
•	Cử	nhân	Tiếng	Anh	 thương	mại	 -	Trường	Đại	học	Ngoại	 thương	 liên	kết	Đại	học	
Ngoại ngữ

Kinh nghiệm làm việc •	Hơn	12	năm	kinh	nghiệm	làm	việc	trong	lĩnh	vực	quản	lý	danh	mục,	đầu	tư	tài	chính.
•	Hiện	là	Giám	đốc	đầu	tư	Công	ty	Quản	lý	Quỹ	Bảo	Việt

 
1.5 Giới thiệu về cơ cấu Hội đồng đầu tư Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt 

Ông Đậu Minh Lâm, Ths Giám đốc Đầu tư

Bà Nguyễn Thị Kim Thúy, CFA, Ths Giám đốc Đầu tư Lãi suất cố định

Ông Phạm Quang Thanh, Ths Giám	đốc	Đầu	tư	Cổ	phiếu,	BĐS	&		các	tài	sản	khác

Ông Lã Giang Trung, CFA, Ths Trưởng phòng Quản lý Danh mục Cổ phiếu

Ông Nguyễn Tuấn Phong Trưởng phòng Kinh doanh lãi suất cố định

Ông Phạm Quang Vinh, Ths Trưởng phòng giao dịch cổ phiếu

Bà Nguyễn Minh Thanh, Ths Trưởng phòng Phân tích cổ phiếu

Ông Nguyễn Tiến Hải, Ths Phó phòng Quản lý danh mục lãi suất cố định

Ông Nguyễn Đình Duy, Ths Phó phòng Nghiên cứu chiến lược

 
2. Các thông tin về tình hình hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Được thành lập từ tháng 11/2005 với số vốn điều lệ hiện tại là 50 tỷ đồng, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt cung cấp các 
dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, lập và Quản lý Quỹ đầu tư chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán cho nhiều công ty bảo 
hiểm lớn và các tổ chức có nhu cầu đầu tư tài chính trên thị trường. 

Hoạt động đầu tư của Công ty luôn hướng tới các chuẩn mực an toàn, hiệu quả và tăng trưởng bền vững. Kể từ khi được 
thành lập đến nay, Công ty luôn là một trong hai công ty quản lý quỹ của Việt Nam có giá trị tài sản quản lý dẫn đầu thị 
trường. Năm 2012, Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đã duy trì được kết quả hoạt động khả quan khi là một trong số ít 
Công ty Quản lý Quỹ có lợi nhuận trong điều kiện rất khó khăn của thị trường, cụ thể như sau:

•	 Tổng tài sản quản lý của Công ty tại thời điểm 31/12/2012 đạt xấp xỉ 18.903 tỷ đồng, tăng trưởng 1,5% so với năm 2011; 
•	 Tổng doanh thu của Công ty đạt 51,4 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn điều lệ của đạt 29,2%.

Kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trong 5 năm gần đây:
Đơn vị: tỷ đồng

Chỉ tiêu 2008 2009 2010 2011 2012

Doanh thu từ hoạt động kinh doanh 42 56,5 46 41 42,2

Doanh thu từ hoạt động tài chính 9 10,5 10 11,2 9,3

Lợi nhuận trước thuế 24 38,7 24 10,8 18,2

Lợi nhuận sau thuế 22 36,2 21 8,7 14,6

Lưu ý: Các thông tin về hoạt động của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt trong quá khứ không  có hàm ý đảm bảo cho khả năng 
hoạt động của công ty trong tương lai. 
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3. Các quỹ do Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt đang quản lý
3.1 Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bảo Việt (BVF1)

Quỹ đầu tư chứng khoán Bảo Việt (BVF1) là quỹ đầu tư thành viên được thành lập vào tháng 7/2006 với sự tham gia góp vốn 
của các công ty bảo hiểm lớn trong ngành bảo hiểm Việt Nam. Mục tiêu của Quỹ BVF1 là tận dụng kinh nghiệm quản lý vốn 
lớn, dài hạn và lâu năm của Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt để tối đa hóa hiệu quả đầu tư trên cơ sở đa dạng danh mục 
đầu tư, giảm thiểu rủi ro. Quỹ có số vốn điều lệ là 1.000 tỷ đồng, là một trong những Quỹ đầu tư lớn trên thị trường Việt Nam, 
Quỹ sẽ giải thể trong năm tới.  

3.2 Quỹ Đầu tư liên kết bảo hiểm

Theo chiến lược an toàn và hướng tới kết quả đầu tư bền vững, Quỹ bảo hiểm liên kết chung (Universal Life) là sản phẩm 
dành cho khách hàng của Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ (Bao Viet Life) thông qua các hợp đồng bảo hiểm với mức phí hạn 
chế nhưng lại có cơ hội đầu tư vào các tài sản tài chính đa dạng. Quỹ được quản lý bởi Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt và 
vận hành theo mô hình cũng như quy trình quản lý chuyên nghiệp, phù hợp với mục tiêu và nhu cầu đầu tư của khách hàng.

Ngoài Quỹ Universal Life, Công ty cũng đã phối hợp với Bao Viet Life triển khai thí điểm Quỹ bảo hiểm liên kết đơn vị (Unit-
Linked) để sẵn sàng cung cấp sản phẩm này cho khách hàng khi điều kiện thị trường cho phép.

V. NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Tên ngân hàng Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Giấy phép hoạt động Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08/9/2008. 

GCNĐK hoạt động lưu ký Số 18/UBCK-GCN do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 18 tháng 3 năm 2008 và 
Công văn số 2369/UBCK-QLKD về việc chấp thuận chuyển đổi Giấy chứng nhận hoạt 
động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) do UBCKNN cấp ngày 
17 tháng 12 năm 2008.

Trụ sở chính Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Điện thoại (84-8) 6 829 2288

Fax (84-8) 6 256 3635

Thời gian hoạt động 99 năm

Lĩnh vực hoạt động chính Huy động vốn, tín dụng, thanh toán và ngân quỹ, khác

VI. CÔNG TY KIỂM TOÁN

Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất 02 (hai) công ty kiểm toán theo các điều kiện quy định tại Điều lệ quỹ và 
Bản cáo bạch này cho Đại hội Nhà đầu tư (hoặc Ban Đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư) xem xét và lựa chọn 
công ty kiểm toán cho Quỹ.

VII. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CHỨNG CHỈ QUỸ

Tên đại lý Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt

Địa chỉ Tầng 1, Toà nhà Bảo Việt, Số 8, Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (84-4) 3 928 8080

Fax (84-4) 3 928 9888

Các địa điểm phân phối Chứng chỉ Quỹ Phòng giao dịch hội sở: Số 8, Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội 
Phòng giao dịch Chi nhánh: Số 11 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

Căn cứ nhu cầu của Nhà đầu tư và chiến lược hoạt động của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ sẽ xem xét lựa chọn bổ sung Đại lý 
phân phối cho Quỹ theo các quy định của pháp luật.
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VIII. TỔ CHỨC ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Tên ngân hàng Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Giấy phép hoạt động Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước cấp ngày 08/9/2008

GCNĐK hoạt động lưu ký Số 18/UBCK-GCN do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 18 tháng 3 năm 
2008 và Công văn số 2369/UBCK-QLKD về việc chấp thuận chuyển đổi Giấy chứng 
nhận hoạt động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) do 
UBCKNN cấp ngày 17 tháng 12 năm 2008.

Trụ sở chính Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Điện thoại (84-8) 3 829 2288

Fax (84-8) 6 256 3635

Thời gian hoạt động 99 năm

Lĩnh vực hoạt động chính Huy động vốn, tín dụng, thanh toán và ngân quỹ, khác

Phạm vi dịch vụ được ủy quyền Dịch vụ Quản trị quỹ và Dịch vụ Đại lý chuyển nhượng

IX. CÁC THÔNG TIN VỀ QUỸ ĐẦU TƯ 

1. Thông tin chung về Quỹ
1.1 Tên và địa chỉ liên hệ của Quỹ

Tên Quỹ đầu tư  Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt.

Loại hình quỹ Quỹ mở

Tên giao dịch

Bằng tiếng Việt Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Bằng tiếng Anh Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund

Tên viết tắt BVFED

Địa chỉ liên hệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, Tầng 5, Toà nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

1.2 Giấy đăng ký phát hành: Số 50/GCN-UBCK ngày 07/10/2013 Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng chỉ quỹ 
đầu tư chứng khoán ra công chúng

1.3 Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ

1.4 Mục tiêu đầu tư
Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho Nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và 
các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

2. Điều lệ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu  

2.1 Các điều khoản chung
2.1.1 Tên và địa chỉ liên hệ

Tên Quỹ đầu tư  Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt.

Tên giao dịch quốc tế Bao Viet Equity Dynamic Open-Ended Fund

Tên viết tắt BVFED

Địa chỉ liên hệ Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, Tầng 5, Toà nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, 
Hà Nội.
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2.1.2 Thời hạn hoạt động của Quỹ: 

Không giới hạn. Thay đổi về thời hạn hoạt động của Quỹ sẽ được thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội Nhà đầu tư.

2.1.3 Nguyên tắc tổ chức của Quỹ

a.  Quỹ hoạt động và chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật số 62/2010/QH12 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và Thông 
tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và Quản lý Quỹ mở, hệ thống luật 
pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các quy định trong Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch này. 

b.  Cơ quan quyền lực cao nhất của Quỹ là Đại hội Nhà đầu tư. 

c.  Ban Đại diện Quỹ do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ và 
Ngân hàng Giám sát đồng thời thực thi các quyền hạn khác theo quy định tại Điều lệ Quỹ này và quy định của pháp luật. 

d.  Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt được Đại hội Nhà đầu tư chỉ định để quản lý hoạt động của Quỹ phù hợp với các quy định 
tại Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch và các văn bản khác có liên quan. 

e.  Ngân hàng Giám sát cung cấp dịch vụ giám sát hoạt động của Quỹ, do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn và được Đại hội Nhà 
đầu tư thông qua.

2.1.4 Tổng vốn huy động và số lượng Chứng chỉ Quỹ chào bán

a.  Vốn Điều lệ huy động trong đợt phát hành lần đầu ra công chúng của Quỹ tối thiểu là 50.000.000.000 (năm mươi tỷ) Việt 
Nam đồng. Số vốn này được chia thành nhiều đơn vị quỹ với mệnh giá của mỗi đơn vị quỹ là 10.000 (mười nghìn) đồng. 

b.  Tiền mua Chứng chỉ Quỹ được chuyển vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát.

c.  Số lượng đơn vị quỹ được phép lưu hành tối đa: Không giới hạn.

2.1.5 Đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ

Đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ được chỉ định là đại diện huy động vốn và chào bán Chứng chỉ Quỹ ra công 
chúng. 

2.1.6 Công ty Quản lý Quỹ

Tên công ty

Tên bằng tiếng Việt Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt

Tên bằng tiếng Anh Bao Viet Fund Management Co.,Ltd.

Tên viết tắt: BVF

Giấy phép thành lập và hoạt động
Số 05/UBCK-GPHĐQLQ do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/11/2005 
và điều chỉnh bổ sung tại Quyết định số 10/UBCK-GPĐCQLQ ngày 14/12/2007 và 
Quyết định số 38/GPĐC-UBCK ngày 18/06/2012

Trụ sở chính Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (84-4) 3 928 9589

Fax (84-4) 3 928 9590

Địa chỉ VPĐD Lầu 4, 233 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM

Vốn Điều lệ 50 tỷ đồng
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2.1.7 Ngân hàng Giám sát

Tên ngân hàng Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

Giấy phép hoạt động Số 235/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nuớc Việt Nam cấp ngày 08 tháng 09 năm 2008

GCNĐK hoạt động lưu ký Số 18/UBCK-GCN do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp ngày 18 tháng 3 năm 2008 và 
Công văn số 2369/UBCK-QLKD về việc chấp thuận chuyển đổi Giấy chứng nhận hoạt 
động lưu ký cho Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) do UBCKNN cấp ngày 
17 tháng 12 năm 2008.

Trụ sở chính Tòa nhà Metropolitan, 235 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam

Điện thoại (84-8) 3 829 2288

Fax (84-8) 6 256 3635

2.2 Các quy định về mục tiêu, chính sách và hạn chế

2.2.1 Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ là tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng vốn đầu tư và 
các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư.

2.2.2 Chiến lược đầu tư

a.  Quỹ áp dụng chiến lược đầu tư chủ động, theo đó tỷ trọng của các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được 
điều chỉnh linh hoạt để nắm bắt kịp thời các cơ hội đầu tư trên thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất cố định căn cứ 
vào sự vận động tương đối giữa hai thị trường, đặc biệt trong khoảng thời gian trung – dài hạn. Với chiến lược đầu tư như 
trên, Quỹ sẽ tập trung vào loại các tài sản có tính thanh khoản cao để đảm bảo việc điều chỉnh cơ cấu của danh mục đầu 
tư được thực hiện một cách chính xác và kịp thời.

b.  Chiến lược đầu tư của quỹ được thực hiện theo các bước như sau:

i. Đánh giá về sự vận động tương đối giữa thị trường cổ phiếu và thị trường lãi suất cố định dựa trên các tiêu chí định tính 
và định lượng như: Chu kỳ phát triển của nền kinh tế, chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ, các chỉ số kinh tế vĩ mô, 
tình hình sản xuất kinh doanh của các ngành nghề chủ đạo trong nền kinh tế, cấu trúc kỳ hạn của lãi suất, mức độ phát 
triển “nóng” hoặc “lạnh” của từng thị trường thông qua các chỉ số định giá, phân tích kỹ thuật...

ii. Xác định tỷ trọng tối ưu của các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ căn cứ vào kết quả nhận định thị trường 
và mục tiêu đầu tư của Quỹ.

c.  Cơ cấu tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ như sau:

Tài sản Tỷ trọng (*)

1. Cổ phiếu

•	 Rổ cổ phiếu VN30 (trừ cổ phiếu của người có liên quan tới Công ty quản lý Quỹ theo quy định 
tại Hạn chế đầu tư).

Tối đa 95%

2. Lãi suất cố định

a.    Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương. Tối đa 80%

b.    Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng.

Tối đa 49%c.   Công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của pháp luật 
về ngân hàng.

(*) Tính trên tổng giá trị tài sản của Quỹ.
Lưu ý: Cơ cấu thực tế của các loại tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ sẽ được xác định dựa vào chiến lược đầu tư và các hạn 
chế đầu tư của Quỹ.

2.2.3 Các hạn chế đầu tư

a.    Ngoài quy định về cơ cấu tài sản của Quỹ theo Chiến lược đầu tư, cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ phải bao gồm chứng 
khoán của ít nhất 06 (sáu) tổ chức phát hành, đồng thời phải đảm bảo:
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i.  Không được đầu tư quá 30% (ba mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào các tài sản bao gồm (1) Tiền gửi, (2) 
Công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng và (3) Cổ phiếu niêm yết bởi một công ty hoặc một 
nhóm công ty có quan hệ sở hữu với nhau;

ii.  Không được đầu tư quá 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Quỹ vào chứng khoán đang lưu hành của 
một tổ chức phát hành, kể cả các loại giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng, cổ phiếu có quyền biểu quyết;

iii.  Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá 10% (mười phần trăm) tổng giá trị chứng khoán 
đang lưu hành của tổ chức đó;

iv.  Tổng giá trị các hạng mục đầu tư lớn trong danh mục đầu tư của Quỹ không được vượt quá 40% (bốn mươi phần trăm) 
tổng giá trị tài sản của Quỹ; 

v.  Tại mọi thời điểm, dư nợ vay và các khoản phải trả của Quỹ không vượt quá giá trị tài sản ròng của Quỹ;

vi.  Không được đầu tư vào các quỹ đầu tư chứng khoán, cổ phiếu của các công ty đầu tư chứng khoán thành lập và hoạt 
động tại Việt Nam.

vii.  Không được đầu tư trực tiếp và bất động sản, đá quý, kim loại quý hiếm.

viii. Không được đầu tư vào cổ phiếu của người có liên quan tới Công ty quản lý Quỹ. Trong trường hợp này, danh mục 
đầu tư cổ phiếu của Quỹ là Rổ cổ phiếu VN30 nhưng loại trừ cổ phiếu của người có liên quan tới Công ty quản lý Quỹ.

b.  Trừ trường hợp quy định tại điểm 2.2.3 – (a) – (v), cơ cấu đầu tư của Quỹ được phép sai lệch nhưng không quá 15% (mười 
lăm phần trăm) so với các hạn chế đầu tư tại điểm 2.2.3 – (a) do các nguyên nhân sau:

i.  Do biến động giá trên thị trường của tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ;

ii.  Do phải thực hiện các khoản thanh toán hợp pháp của Quỹ;

iii. Do thực hiện lệnh giao dịch của Nhà đầu tư. 

iv.  Do hoạt động hợp nhất, sáp nhập, thâu tóm các tổ chức phát hành;

v.  Do quỹ mới được cấp phép thành lập hoặc do tách quỹ, hợp nhất quỹ, sát nhập quỹ mà thời gian hoạt động không 
quá 06 (sáu) tháng, tính từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ;

vi.  Quỹ đang trong thời gian giải thể.

c.  Công ty Quản lý Quỹ phải điều chỉnh lại danh mục đầu tư đáp ứng các hạn chế đầu tư theo quy định tại điểm 2.2.3 – (a) 
trong thời hạn 03 (ba) tháng, kể từ ngày sai lệch phát sinh.

d.  Trường hợp Công ty Quản lý Quỹ không tuân thủ các hạn chế đầu tư theo quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Quỹ, Công 
ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm điều chỉnh lại danh mục đầu tư trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày sai lệch phát 
sinh. Trong trường hợp này, Công ty Quản lý Quỹ phải chịu mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này và các 
tổn thất (nếu phát sinh). Nếu phát sinh lợi nhuận, thì phải hạch toán ngay mọi khoản lợi nhuận có được cho Quỹ.

2.2.4 Hoạt động vay, cho vay, giao dịch mua bán lại, giao dịch ký quỹ

a.  Công ty Quản lý Quỹ không được sử dụng vốn và tài sản của Quỹ để cho vay hoặc bảo lãnh cho bất kỳ khoản vay nào, trừ 
trường hợp đầu tư tiền gửi theo quy định tại Chiến lược đầu tư của Bản cáo bạch này và Điều lệ Quỹ.

b.  Công ty Quản lý Quỹ không được phép vay để tài trợ cho hoạt động của quỹ, trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải 
các chi phí cần thiết cho quỹ. Tổng giá trị các khoản vay ngắn hạn của Quỹ không được quá 5% (năm phần trăm) giá trị 
tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là 30 (ba mươi) ngày.

c.  Công ty Quản lý Quỹ không được sử dụng tài sản của quỹ để thực hiện các giao dịch ký quỹ (vay mua chứng khoán) cho 
quỹ hoặc cho bất kỳ cá nhân, tổ chức khác; không được sử dụng tài sản của quỹ thực hiện các giao dịch bán khống, cho 
vay chứng khoán.

d.  Quỹ được thực hiện giao dịch mua bán lại (repo) Trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính về quản lý giao dịch 
Trái phiếu Chính phủ.
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2.2.5 Nguyên tắc, phương thức xác định giá trị tài sản ròng

a.     Nguyên tắc chung:

i.  Ngày định giá là ngày thứ 05 (năm) hàng tuần.

ii.  Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ, 
giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ. Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát bảo đảm hoạt động xác 
định giá trị tài sản ròng là phù hợp các quy định của pháp luật, giá trị tài sản ròng được tính chính xác.

iii.  Giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ phải được Ngân hàng Giám sát xác nhận. Việc xác 
nhận giá trị được thực hiện bằng văn bản, hoặc truy xuất thông qua hệ thống thông tin điện tử của Ngân hàng Giám 
sát đã được Công ty Quản lý Quỹ chấp thuận. Trường hợp bị định giá sai, Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm thông 
báo và yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan điều chỉnh kịp thời trong vòng 24 (hai 
mươi bốn) giờ.

iv.  Trong thời hạn tối đa 03 (ba) ngày kể từ ngày định giá (không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật), sau 
khi có xác nhận của Ngân hàng Giám sát, giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ sẽ được 
công bố cho Nhà đầu tư trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên 
quan, đại lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường 
chứng khoán. 

v.  Các nội dung khác theo quy định của Điều lệ Quỹ.

b.  Phương pháp:

i.  Giá trị tài sản ròng (NAV) là Tổng giá trị các tài sản đầu tư của Quỹ trừ đi Tổng giá trị các nghĩa vụ nợ có liên quan (như 
phí quản lý, phí lưu ký, phí giám sát, lãi vay ngân hàng nếu có…) tại ngày liền trước Ngày định giá.

ii.  Tổng giá trị các tài sản đầu tư của Quỹ:

Tham khảo Phụ lục 3. Phương pháp xác định Giá trị tài sản ròng và Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ.

iii.  Giá trị đơn vị Quỹ (NAV/CCQ):

V =
NAV

N

 Trong đó:

•	 V: Giá trị tài sản ròng trên 01 (một) Chứng chỉ Quỹ tại Ngày định giá

•	 N: Tổng số Chứng chỉ Quỹ đang lưu hành tại Ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ gần nhất trước Ngày định giá.

iv.  Giá trị tài sản ròng trên 01 (một) Chứng chỉ Quỹ tại ngày định giá khi dùng để phân bổ Chứng chỉ Quỹ cho các lệnh 
giao dịch được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

2.3 Đặc trưng của Chứng chỉ Quỹ đầu tư

2.3.1 Nhà đầu tư

a.  Nhà đầu tư của Quỹ có thể là pháp nhân, cá nhân trong và ngoài nước. Nhà đầu tư nước ngoài phải tuân thủ đầy đủ các quy 
định của pháp luật Việt Nam về hoạt động của Nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán khi đầu tư vào Quỹ.

b.  Nhà đầu tư không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ khác với Quỹ ngoài trách nhiệm trong phạm vi số Chứng chỉ 
Quỹ mà họ sở hữu. 

c.  Nhà đầu tư pháp nhân bao gồm các tổ chức kinh tế, xã hội được pháp luật Việt Nam công nhận. Nhà đầu tư pháp nhân cử 
người đại diện hợp pháp đại diện cho số Chứng chỉ Quỹ mà mình sở hữu. Việc đề cử, hủy bỏ hay thay thế người đại diện 
này phải được thông báo bằng văn bản, do người đại diện theo pháp luật của Nhà đầu tư pháp nhân ký. 
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2.3.2 Quyền và nghĩa vụ của Nhà đầu tư

a.  Nhà đầu tư có quyền

i.  Hưởng lợi từ hoạt động đầu tư của Quỹ tương ứng với số lượng đơn vị Quỹ nắm giữ;

ii.  Hưởng các lợi ích và tài sản được chia hợp pháp từ việc thanh lý tài sản quỹ;

iii.  Yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ thay mặt Quỹ mua lại Chứng chỉ Quỹ hoặc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ (nếu có);

iv.  Thực hiện quyền của mình thông qua Đại hội Nhà đầu tư;

v.  Các quyền khác theo quy định pháp luật và tại Điều lệ Quỹ.

b.  Nhà đầu tư có các nghĩa vụ sau đây

i.  Chấp hành quyết định của Đại hội Nhà đầu tư;

ii.  Thanh toán đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Quỹ 
trong phạm vi số tiền đã thanh toán khi mua Chứng chỉ Quỹ;

iii.  Các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật và tại Điều lệ Quỹ.

2.3.3 Sổ đăng ký sở hữu Chứng chỉ Quỹ

a.  Công ty Quản lý Quỹ thực hiện hoặc ủy quyền cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan lập sổ đăng ký Nhà đầu tư chính 
(sổ chính) hoặc đại lý ký danh lập, quản lý sổ phụ và xác nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư. 

b.  Sổ chính, sổ phụ phải có các thông tin sau: 

i.  Đối với cá nhân: Họ và tên của Nhà đầu tư; số chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực; Địa chỉ liên lạc, số 
điện thoại liên lạc, địa chỉ email (nếu có); Đối với tổ chức: tên đầy đủ, tên viết tắt, tên giao dịch, địa chỉ trụ sở chính, 
số giấy giấy phép thành lập và hoạt động/giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; họ và tên, số Chứng minh nhân dân 
hoặc số hộ chiếu còn hiệu lực, số điện thoại liên lạc, địa chỉ email của cá nhân được tổ chức ủy quyền giao dịch Chứng 
chỉ Quỹ;

ii.  Số tài khoản; hoặc Số tiểu khoản kèm theo Số tài khoản ký danh; Mã số đăng ký giao dịch chứng khoán (đối với Nhà 
đầu tư nước ngoài);

iii.  Số lượng đơn vị quỹ sở hữu; ngày đăng ký sở hữu (vào Sổ chính).

c.  Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan phải luôn có đầy đủ thông tin về sở hữu của từng Nhà đầu tư, 
kể cả Nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh. Thông tin về tài sản của Nhà đầu tư trên Sổ chính là bằng chứng xác 
nhận quyền sở hữu Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư. Quyền sở hữu của Nhà đầu tư được xác lập kể từ thời điểm thông tin 
về sở hữu của Nhà đầu tư được cập nhật tại Sổ chính. 

Lưu ý: Ở thời điểm hiện tại, Chứng chỉ Quỹ chưa được phân phối thông qua hình thức Đại lý phân phối ký danh. Căn cứ nhu cầu của 
Nhà đầu tư và khả năng của các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, Công ty Quản lý Quỹ sẽ triển khai việc phân phối Chứng chỉ 
Quỹ thông qua Đại lý phân phối ký danh và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi triển khai theo quy định 
của pháp luật.

2.3.4 Quyền biểu quyết của Nhà đầu tư

a.  Nhà đầu tư có quyền biểu quyết là pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện Nhà đầu tư, nhóm Nhà đầu tư sở hữu Chứng chỉ 
Quỹ có quyền biểu quyết của Quỹ vào ngày chốt danh sách cổ đông, được quyền tham dự Đại hội Nhà đầu tư thường 
niên và Đại hội Nhà đầu tư bất thường.

b.  Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai 
của tất cả các Nhà đầu tư tham dự bằng Thẻ biểu quyết theo số Chứng chỉ Quỹ sở hữu và đại diện. Mỗi Nhà đầu tư được 
cấp 01 Thẻ biểu quyết, trong đó ghi tên Nhà đầu tư/đại diện được ủy quyền, số Chứng chỉ Quỹ có quyền biểu quyết (sở 
hữu và ủy quyền) của Nhà đầu tư có đóng dấu treo của Công ty Quản lý Quỹ. 



24 BẢN CÁO BẠCH QUỸ BVFED

c.  Nhà đầu tư có quyền thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình tại Đại hội Nhà đầu tư. Việc 
biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết. Cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, 
không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

2.3.5 Các trường hợp hợp nhất, sáp nhập, thanh lý, giải thể quỹ và quyền của Nhà đầu tư trong trường hợp thanh lý, giải 
thể quỹ

a.  Quy định chung về giải thể Quỹ

i.  Việc thanh lý, giải thể quỹ được tiến hành trong các trường hợp sau đây:

•	 Công ty Quản lý Quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động mà Ban Đại diện Quỹ 
không xác lập được Công ty Quản lý Quỹ thay thế trong thời hạn 02 (hai) tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện;

•	 Quỹ kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ Quỹ và trong Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ mà không được 
gia hạn;

•	 Giải thể Quỹ theo quyết định của đại hội Nhà đầu tư;

•	 Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

ii.  Việc thanh lý, giải thể Quỹ phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải được UBCK có văn bản chấp thuận.

b.  Thanh lý Tài sản của Quỹ khi giải thể:

i.  Công ty Quản lý Quỹ chịu trách nhiệm thanh lý tài sản và phân chia tài sản quỹ cho Nhà đầu tư theo phương án thanh 
lý, giải thể quỹ đã được Đại hội Nhà đầu tư thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật và tại Điều lệ quỹ. 

ii.  Tiền thu được từ thanh lý tài sản quỹ và các tài sản còn lại được thanh toán theo thứ tự ưu tiên sau đây:

•	 Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước;

•	 Các khoản phải trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, các khoản phải trả khác và chi phí giải thể quỹ;

•	 Phần còn lại được dùng để thanh toán cho Nhà đầu tư tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Nhà đầu tư trong quỹ.

c.  Các điều kiện hợp nhất, sát nhập

Việc hợp nhất, sát nhập chỉ được tiến hành theo quy định của pháp luật và phải được UBCK có văn bản chấp thuận.

2.4 Cơ chế giao dịch Chứng chỉ Quỹ

2.4.1 Thời gian và địa điểm

a.  Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (Ngày T) là ngày thứ 05 (năm) thứ nhất và thứ ba trong tháng. Trường hợp Ngày giao dịch 
trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, Công ty Quản lý Quỹ sẽ tổ chức giao dịch bù vào ngày thứ 05 (năm) 
kế tiếp hoặc một ngày khác nếu ngày thứ 05 (năm) kế tiếp vẫn là ngày nghỉ. Ngày giao dịch bù sẽ được thông báo trên 
website của Công ty Quản lý quỹ và Đại lý phân phối trước ít nhất 02 (hai) kỳ giao dịch.

 Việc điều chỉnh Ngày giao dịch Chứng chỉ quỹ (thay đổi Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ hoặc tăng tần suất giao dịch) sẽ 
do Ban Đại diện Quỹ xem xét, quyết định theo đề xuất của Công ty quản lý Quỹ. 

b.  Thời điểm đóng sổ lệnh (thời điểm nhận lệnh cuối cùng) là 10h30 (mười giờ ba mươi phút) tại ngày T – 1. Trường hợp 
ngày T – 1 là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được chuyển sang 10h30 (mười giờ 
ba mươi phút) của ngày làm việc gần nhất trước đó.

c.  Nhà đầu tư thực hiện giao dịch Chứng chỉ Quỹ tại các Đại lý phân phối theo danh sách tại Bản cáo bạch này. 

Lưu ý: Ở thời điểm hiện tại, Chứng chỉ Quỹ chưa được phân phối thông qua hình thức Đại lý phân phối ký danh. Căn cứ nhu cầu của 
Nhà đầu tư và khả năng của các tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, Công ty Quản lý Quỹ sẽ triển khai việc phân phối Chứng chỉ 
Quỹ thông qua Đại lý phân phối ký danh và công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng trước khi triển khai theo quy định 
của pháp luật.
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2.4.2 Quy trình nhận lệnh mua

a.  Đối với Nhà đầu tư lần đầu giao dịch Chứng chỉ Quỹ, Đại lý phân phối phải tổng hợp thông tin nhận biết Nhà đầu tư, 
người được hưởng lợi (nếu có) và gửi yêu cầu cho Đai lý chuyển nhượng mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho Nhà 
đầu tư trên cơ sở Giấy đề nghị đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ theo mẫu quy định tại Bản cáo bạch này. Nhà đầu tư có 
quyền lựa chọn các loại tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau: 

i.  Tài khoản của chính mình, đứng tên chủ sở hữu là Nhà đầu tư (gọi tắt là tài khoản của Nhà đầu tư); 

ii.  Tiểu khoản giao dịch trên tài khoản đứng tên của đại lý ký danh (gọi tắt là tiểu khoản của Nhà đầu tư). 

b.  Trường hợp giao dịch trên tài khoản của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ từ tài khoản đứng tên 
mình vào tài khoản tiền của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát. Trường hợp giao dịch trên tiểu 
khoản của Nhà đầu tư, Nhà đầu tư chuyển tiền theo hướng dẫn của Đại lý ký danh. 

 Nhà đầu tư nước ngoài thuộc đối tượng cần mở tài khoản “Góp vốn, mua cổ phần” (CCA) phải tuân thủ quy định về quản 
lý ngoại hối trong việc chuyển tiền thanh toán mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản của Quỹ. Khi tiến hành thủ tục mở tài 
khoản tại Đại lý phân phối, Nhà đầu tư nước ngoài đăng ký tài khoản CCA là tài khoản nhận các khoản thanh toán từ hoạt 
động giao dịch Chứng chỉ quỹ và cung cấp tài liệu xác nhận tài khoản CCA đã được mở tại ngân hàng thương mại cho Đại 
lý phân phối.

Lưu ý: Phí chuyển tiền và thuế phát sinh (nếu có) do Nhà đầu tư tự thanh toán.

c.  Nhà đầu tư điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị giao dịch Chứng chỉ Quỹ mở (Phiếu lệnh) theo mẫu quy định tại 
Bản cáo bạch này. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của Nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và 
đầy đủ các thông tin. Phiếu lệnh phải được Đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường 
hợp nhận lệnh giao dịch của Nhà đầu tư qua internet, điện thoại, fax  Đại lý phân phối phải tuân thủ các quy định pháp 
luật về giao dịch điện tử và chứng khoán, đồng thời phải bảo đảm:

i.  Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ Nhà đầu tư;

ii.  Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, thì phải xác nhận lại với Nhà đầu tư trước khi thực hiện, đồng thời yêu cầu 
Nhà đầu tư cung cấp phiếu lệnh gốc có chữ ký của Nhà đầu tư để lưu giữ bằng chứng chứng minh về việc đặt lệnh 
của Nhà đầu tư. Thời gian cung cấp phiếu lệnh gốc trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

d.  Lệnh mua được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận Nhà đầu tư đã hoàn tất việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ hoặc 
được Ngân hàng Giám sát xác nhận đã nhận được đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư. Đối với Đại lý ký danh, 
việc thanh toán vào tài khoản của Quỹ được thực hiện trên cơ sở giá trị chênh lệch giữa lệnh mua và lệnh bán, thời hạn 
thanh toán thực hiện theo quy định tại hợp đồng giữa Công ty Quản lý Quỹ và đại lý ký danh. 

e.  Chỉ các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh mới được thực hiện. Các lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh 
sẽ bị hủy. 

f.  Giá trị của một lệnh mua không nhỏ hơn 1.000.000 (một triệu) đồng (không nhỏ hơn 2.000.000 đồng đối với việc phát 
hành lần đầu.

g.  Phí phát hành - Phí mua Chứng chỉ Quỹ là 0,5%  (không phẩy năm phần trăm trăm) tính trên số tiền đăng ký mua chứng 
chỉ quỹ hợp lệ (0% đối với đợt phát hành lần đầu).

h.  Số lượng đơn vị quỹ bán cho Nhà đầu tư được xác định theo công thức:

S =
M * (1 – Phí phát hành)

V
Trong đó:

 S: Số lượng Chứng chỉ Quỹ bán cho Nhà đầu tư;
 M: Giá trị đặt mua Chứng chỉ Quỹ hợp lệ;
 V: Giá trị tài sản ròng trên 01 (một) Chứng chỉ Quỹ tại Ngày giao dịch;

i.  Số lượng Chứng chỉ Quỹ bán cho Nhà đầu tư có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy. 

j.  Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ, Đại lý phân phối gửi Nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch 
Chứng chỉ Quỹ.
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2.4.3 Quy trình nhận lệnh bán

a.  Nhà đầu tư điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị giao dịch Chứng chỉ Quỹ (Phiếu lệnh) theo mẫu quy định tại Bản 
cáo bạch này. Đại lý phân phối chỉ được nhận lệnh giao dịch của Nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và đầy 
đủ các thông tin. Phiếu lệnh phải được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp 
nhận lệnh giao dịch của Nhà đầu tư qua internet, điện thoại, fax  Đại lý phân phối phải tuân thủ các quy định pháp luật 
về giao dịch điện tử và chứng khoán, đồng thời phải bảo đảm:

i.  Ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người nhận lệnh từ Nhà đầu tư;

ii.  Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, thì phải xác nhận lại với Nhà đầu tư trước khi thực hiện, đồng thời yêu cầu 
Nhà đầu tư cung cấp phiếu lệnh gốc có chữ ký của Nhà đầu tư để lưu giữ bằng chứng chứng minh về việc đặt lệnh 
của Nhà đầu tư. Thời gian cung cấp phiếu lệnh gốc trong vòng 02 (hai) ngày kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

b.  Chỉ các lệnh nhận được trước thời điểm đóng sổ lệnh mới được thực hiện. Các lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh 
sẽ bị hủy. 

c.  Lệnh bán chỉ được thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ, đại lý phân phối, đại lý ký danh hoặc tổ chức cung cấp dịch vụ có 
liên quan bảo đảm Nhà đầu tư có đủ số lượng Chứng chỉ Quỹ để bán theo yêu cầu.

Lưu ý: Trường hợp sau khi lệnh giao dịch của nhà đầu tư được thực hiện, nếu số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản của 
Nhà đầu tư thấp hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ Quỹ thì toàn bộ số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại sẽ được tự động bán vào Ngày giao 
dịch kế tiếp.  

d.  Lệnh bán có thể không thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại điểm 2.4.5 tại Bản cáo bạch này;

e.  Số lượng Chứng chỉ Quỹ đối với 01 (một) lệnh bán không nhỏ hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ Quỹ và có thể có số lẻ ở dạng 
thập phân tới số hạng thứ  02 (hai) sau dấu phẩy. 

f.  Phí mua lại - phí bán Chứng chỉ Quỹ được xác định dựa vào thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ như sau:

i.  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ nhỏ hơn 3 (ba) tháng: 1% (một phần trăm) giá trị giao dịch thành công;

ii.  Thời gian nắm giữ Chứng chỉ Quỹ từ 3 (ba) tháng trở lên: 0,5% (không phẩy năm phần trăm) giá trị giao dịch thành 
công;

iii.  Trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ đặt bán có các thời điểm nắm giữ khác nhau, Quỹ sẽ áp dụng nguyên tắc mua 
trước bán trước có nghĩa là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên, kế đến là các Chứng chỉ 
Quỹ có thời gian nắm giữ ngắn hơn.

g.  Giá trị thanh toán cho Nhà đầu tư khi bán Chứng chỉ Quỹ được xác định theo công thức:

   T = R x V x (1 – Phí mua lại) – Thuế, phí phát sinh (nếu có)

Trong đó:
T: Giá trị thanh toán cho Nhà đầu tư;
R: Số lượng Chứng chỉ Quỹ đã bán thành công;
V: Giá trị tài sản ròng trên 01 (một) Chứng chỉ Quỹ tại Ngày giao dịch

h.  Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ, Đại lý phân phối gửi Nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch 
Chứng chỉ Quỹ.

i. Việc thanh toán được thực hiện dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản đứng tên Nhà đầu tư đã được đăng ký hoặc 
các hình thức khác theo yêu cầu bằng văn bản của Nhà đầu tư

Lưu ý: Các chi phí và thuế phát sinh (nếu có) trong quá trình chuyển tiền cho Nhà đầu tư từ tài khoản của Quỹ sẽ được khấu trừ 
vào Giá trị thanh toán cho Nhà đầu tư.

j.  Thời hạn thanh toán không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. Trong các trường hợp quy định tại 
điểm 2.4.5 – (a) – (i) của Bản cáo bạch này và sau khi được Ban Đại diện Quỹ chấp thuận bằng văn bản, việc thanh toán có 
thể chậm hơn nhưng không quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.



27QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

k.  Công ty Quản lý Quỹ được chuyển giao một phần danh mục đầu tư thay cho việc thanh toán bằng tiền cho Nhà đầu tư. 
Việc chuyển giao danh mục đầu tư phải đáp ứng các điều kiện sau:

i.  Chỉ thực hiện khi Công ty Quản lý Quỹ xét thấy là cần thiết để không ảnh hưởng tiêu cực tới giá trị tài sản ròng của Quỹ. 
Việc thực hiện phải được sự chấp thuận bằng văn bản của Ban đại diện và phải báo cáo Đại hội Nhà đầu tư gần nhất;

ii.  Được Nhà đầu tư (bên nhận chuyển giao) chấp thuận bằng văn bản;

iii.  Chỉ thực hiện đối với lệnh bán có tổng giá trị thanh toán vượt quá 50 (năm mươi) tỷ đồng;

iv.  Cơ cấu danh mục chuyển giao cho Nhà đầu tư phải hoàn toàn giống cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ, bảo đảm sự 
phù hợp về loại tài sản, cơ cấu và tỷ trọng tài sản có trong danh mục đầu tư của Quỹ.

v.  Thủ tục và thời gian chuyển giao tài sản cho Nhà đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan.

l.  Ngân hàng Giám sát có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận đảm bảo việc chuyển giao danh mục đầu tư phù hợp với quy định 
tại điểm (k) nói trên.

2.4.4 Hủy lệnh giao dịch

a.  Nhà đầu tư chỉ được phép hủy lệnh giao dịch trước 10h30 của ngày T – 1. 

b.  Sau thời điểm đóng sổ lệnh, việc hủy lệnh giao dịch của Nhà đầu tư sẽ được thực hiện trong các trường hợp sau:

i.  Lệnh nhận được sau thời điểm đóng sổ lệnh

ii.  Tiền mua Chứng chỉ Quỹ chưa có tại tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát trong ngày T – 1 (giao dịch qua Đại lý 
phân phối);

iii.  Tiền mua Chứng chỉ Quỹ không được chuyển từ tài khoản đứng tên Nhà đầu tư. Trong trường hợp này, tiền mua 
Chứng chỉ Quỹ sẽ được hoàn trả về tài khoản đã chuyển tiền sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát sinh (nếu có);

iv.  Tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được thấp hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua và Đại lý phân phối không thực hiện các 
thủ tục điều chỉnh trước thời gian quy định của Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này, tiền mua Chứng chỉ Quỹ 
sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát sinh (nếu có);

Lưu ý: 

•	 Trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được cao hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua, lệnh mua sẽ được thực hiện với giá 
trị đã đăng ký tại lệnh mua và phần tiền còn thừa sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát 
sinh (nếu có). 

•	 Thời hạn hoàn trả đối với tất cả các trường hợp nói trên là trong vòng 05 (năm) ngày kể từ Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

2.4.5 Các trường hợp tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ, thực hiện một phần lệnh giao dịch

a.  Công ty Quản lý Quỹ có quyền chỉ đáp ứng một phần lệnh bán của Nhà đầu tư một trong các trường hợp sau: 

i.  Tổng giá trị các lệnh bán trừ tổng giá trị các lệnh mua tại ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ lớn hơn 10% (mười phần trăm) 
Giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV); hoặc

ii.  Việc thực hiện toàn bộ lệnh giao dịch của Nhà đầu tư dẫn tới Giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV) giảm xuống dưới 50 
(năm mươi) tỷ đồng.

b.  Trường hợp lệnh bán được thực hiện một phần theo quy định tại điểm (a) nói trên, Công ty Quản lý Quỹ áp dụng nguyên 
tắc mua lại theo cùng một tỷ lệ, theo đó tất cả các lệnh bán được ghép cùng nhau để thực hiện, đảm bảo tỷ lệ giữa giá 
trị thực hiện và giá trị đăng ký giao dịch là như nhau. Phần còn lại của các lệnh bán chưa được thực hiện hết sẽ tự động 
bị hủy bỏ, trừ trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản của Nhà đầu tư thấp hơn 50 (năm mươi) Chứng 
chỉ Quỹ sẽ được xử lý theo quy định tại điểm 2.4.3 – (c) tại Bản cáo bạch này. Trường hợp vẫn có nhu cầu bán, Nhà đầu tư 
tiếp tục đặt lệnh tại Ngày giao dịch kế tiếp.
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Công thức tính tỷ lệ như sau:

i.  Đối với trường hợp quy định tại điểm (a) – (i) nói trên, việc phân bổ lệnh bán cho nhà đầu tư được thực hiện theo tỷ lệ 
như sau:

 

Tỷ lệ =
10% x NAV + Tổng giá trị lệnh mua ròng (*)

Tổng giá trị lệnh bán

ii. Đối với trường hợp quy định tại điểm (a) – (ii) nói trên, việc phân bổ lệnh bán cho nhà đầu tư được thực hiện theo tỷ 
lệ như sau:

Tỷ lệ =
NAV + Tổng giá trị lệnh mua ròng (*) – 50 (năm mươi) tỷ đồng

Tổng giá trị lệnh bán

(*) Tổng giá trị lệnh mua ròng = Tổng giá trị tiền chuyển đặt mua – Tổng phí phát hành

c.  Đối với trường hợp quy định tại điểm (a) – (i) nói trên, Công ty quản lý Quỹ được phép đề xuất Ban Đại diện Quỹ duyệt 
kéo dài thời hạn thanh toán, nhưng không vượt quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ. 

d.  Chứng chỉ Quỹ mở có thể bị tạm dừng giao dịch khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

i.  Công ty Quản lý Quỹ không thể thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ theo yêu cầu do nguyên nhân bất khả kháng;

ii.  Công ty Quản lý Quỹ không thể xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ vào ngày định giá mua lại Chứng chỉ Quỹ do Sở 
Giao dịch Chứng khoán quyết định đình chỉ giao dịch chứng khoán trong danh mục đầu tư của Quỹ;

iii.  Các sự kiện khác do Điều lệ Quỹ quy định hoặc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xét thấy là cần thiết. 

e.  Công ty Quản lý Quỹ phải báo cáo Ban Đại diện Quỹ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) 
giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại điểm (d) nêu trên và phải tiếp tục thực hiện việc mua lại Chứng chỉ 
Quỹ mở ngay sau khi các sự kiện này chấm dứt.

f.  Thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ không được kéo dài quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ 
Quỹ gần nhất. 

g.  Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ theo quy định tại điểm 
(f ) nêu trên, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ chức họp để lấy ý kiến đại hội Nhà đầu tư về việc giải thể quỹ, hoặc tách quỹ, 
hoặc tiếp tục kéo dài thời hạn tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ. 

h.  Trong thời hạn triệu tập đại hội Nhà đầu tư, nếu các nguyên nhân dẫn tới việc tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ chấm 
dứt, Công ty Quản lý Quỹ được hủy bỏ việc triệu tập đại hội Nhà đầu tư.

2.4.6 Chuyển đổi Chứng chỉ quỹ

a.  Trường hợp Công ty quản lý Quỹ có từ hai quỹ mở, lệnh chuyển đổi được thực hiện theo nguyên tắc sau:

i.  Lệnh bán đối với chứng chỉ quỹ bị bán được thực hiện trước, sau đó mới thực hiện lệnh mua chứng chỉ của quỹ mục tiêu;

ii.  Các lệnh được thực hiện tại các ngày giao dịch chứng chỉ của các quỹ tương ứng;

iii.  Nhà đầu tư chỉ phải thanh toán phí chuyển đổi (nếu có), không phải thanh toán phí mua, phí bán đối với các lệnh thực 
hiện theo quy định tại điểm (a) – (i) và (a) – (ii) nói trên 

b.  Các thông tin về việc chuyển đổi Chứng chỉ Quỹ sẽ được công bố đầy đủ cho Nhà đầu tư trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, trang tin điện tử của Công ty quản lý Quỹ và Đại lý phân phối theo quy định của pháp luật.

2.4.7 Thực hiện các chuyển nhượng phi thương mại

a.  Thừa kế Chứng chỉ Quỹ 
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i.  Việc thừa kế Chứng chỉ Quỹ phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về thừa kế. Quỹ chỉ chấp nhận người thừa 
kế hợp pháp và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến việc thừa kế hoặc người thừa kế.

ii.  Công ty Quản lý Quỹ sẽ đăng ký người thừa kế hợp pháp trong sổ đăng ký Nhà đầu tư sau khi người thừa kế đó đã 
cung cấp đầy đủ bằng chứng hợp pháp về việc thừa kế.

b.  Cho tặng Chứng chỉ Quỹ

i.  Bên được cho tặng phải cung cấp các giấy tờ và làm các thủ tục cần thiết để mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ.

ii.  Bên cho tặng nộp đơn đề nghị cho tặng tại Đại lý phân phối.

iii.  Số lượng Chứng chỉ Quỹ cho tặng không thấp hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ Quỹ. 

iv.  Trong trường hợp số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trên tài khoản của Bên cho tặng thấp hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ 
Quỹ, số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại này sẽ được tự động bán hết tại Ngày giao dịch kế tiếp.

2.5 Thông tin về các mức phí mà Quỹ phải trả

2.5.1 Phí Quản lý Quỹ

a.  Phí Quản lý Quỹ được trả cho Công ty Quản lý Quỹ để thực hiện dịch vụ quản lý đầu tư cho Quỹ.

b.  Phí Quản lý Quỹ là 1,0%/năm (một trăm điểm cơ bản) tính trên Giá trị tài sản ròng của Quỹ và được thanh toán theo chu 
kỳ hàng tháng. Tổng số phí phải trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) tại các chu kỳ định giá thực hiện trong 
tháng theo công thức tính phí cho các kỳ báo cáo sau:

Phí phải trả =
Tỷ lệ Phí Quản lý Quỹ (%) x NAV tại cuối Chu kỳ định giá x Số ngày thực tế trong Chu kỳ định giá

Số ngày thực tế trong năm (365/366)

 Ngân hàng Giám sát sẽ tự động trích tiền từ tài khoản của Quỹ để trả cho Công ty Quản lý Quỹ theo chỉ thị thanh toán 
thường xuyên.

c.  Căn cứ chiến lược hoạt động của Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư có thể xem xét, điều chỉnh Phí Quản lý Quỹ theo đúng các quy 
định của pháp luật.

2.5.2 Phí Lưu ký, Phí Giám sát quỹ, Phí Quản trị quỹ, Phí Đại lý chuyển nhượng

a.  Phí Lưu ký, Phí Giám sát quỹ, Phí Quản trị quỹ, Phí Đại lý chuyển nhượng được trả cho Ngân hàng Giám sát và tổ chức được 
ủy quyền để cung cấp các dịch vụ tương ứng cho Quỹ;

b.  Mức phí và cách tính phí được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 của Bản cáo bạch này.

2.5.3 Chi phí khác

a.  Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán.

b.  Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho Ban Đại diện Quỹ.

c.  Chi phí dự thảo, in ấn, gửi Bản cáo bạch, Bản cáo bạch tóm tắt, Báo cáo tài chính, Xác nhận giao dịch, Sao kê tài khoản và các 
tài liệu khác cho Nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp Đại hội Nhà đầu tư, Ban Đại diện Quỹ.

d.  Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của Quỹ.

e.  Các chi phí khác theo quy định của pháp luật.

2.6 Phân chia lợi nhuận và chính sách thuế

2.6.1 Phân chia lợi nhuận 

a.  Lợi nhuận phân chia được trích từ nguồn lợi nhuận để lại hoặc từ thu nhập của Quỹ. Căn cứ kết quả hoạt động hàng năm của 
Quỹ, Đại hội Nhà đầu tư (hoặc Ban Đại diện Quỹ theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư) quyết định việc phân chia lợi nhuận 
của Quỹ theo đúng các quy định của pháp luật. Hình thức phân chia lợi nhuận có thể bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ.
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b.  Công ty Quản lý Quỹ chỉ được phân chia lợi nhuận khi Quỹ đã hoàn thành hoặc có đủ năng lực tài chính để hoàn thành 
nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định tại Điều lệ 
quỹ; ngay sau khi trả hết số lợi nhuận đã định, Quỹ vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác đến 
hạn. Lịch trình và kế hoạch thực hiện phải được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. 

c.  Công ty Quản lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi phân chia lợi nhuận 
cho Nhà đầu tư. 

d.  Sau khi phân chia lợi nhuận, Công ty Quản lý Quỹ phải gửi cho Nhà đầu tư báo cáo tổng kết việc phân chia lợi nhuận quỹ, 
bao gồm các nội dung sau: 

i.  Phương pháp phân chia lợi nhuận (bằng tiền hoặc bằng đơn vị quỹ);

ii.  Tổng lợi nhuận trong kỳ và lợi nhuận tích lũy, chi tiết từng hạng mục lợi nhuận;

iii.  Giá trị lợi nhuận được phân chia, số lượng đơn vị quỹ phát hành để phân chia (trong trường hợp chia lợi nhuận bằng 
đơn vị quỹ);

iv.  Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ trước khi phân chia lợi nhuận và sau khi phân chia lợi nhuận;

v.  Các ảnh hưởng tác động tới giá trị tài sản ròng của Quỹ sau khi phân chia

2.6.2 Chính sách thuế 

a.  Chính sách thuế áp dụng cho Quỹ tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật đối với hoạt động đầu tư.

b.  Các loại thuế bao gồm nhưng không giới hạn: 

i.  Thuế áp dụng đối với Quỹ.

ii.  Thuế thu nhập đối với Nhà đầu tư

•	 Nhà đầu tư tổ chức (không phân biệt trong nước hay nước ngoài): thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 25% trên 
lợi nhuận được chia hoặc 25% trên giá trị gia tăng của tài sản được chia so với mệnh giá khi quỹ bị thanh lý hay giải 
thể. Lợi nhuận tính thuế không bao gồm phần lợi tức được chia do đã chịu thuế thu nhập doanh nghiệp ở khâu trước.

•	 Nhà đầu tư cá nhân: thuế suất thuế thu nhập là 5% trên lợi nhuận được chia hoặc 5% trên giá trị gia tăng của tài sản 
được chia so với mệnh giá khi quỹ bị thanh lý hay giải thể. Ngoài ra, giao dịch bán lại Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư 
cá nhân có thể chịu thuế chuyển nhượng chứng khoán 0,1% trên doanh thu bán lại Chứng chỉ Quỹ hoặc hình thức 
khác đã đăng ký với cơ quan thuế.

 Ghi chú: Trên đây là biểu thuế hiện hành áp dụng đối với các giao dịch của Nhà đầu tư vào quỹ đại chúng và có thể thay 
đổi tại từng thời điểm theo quy định của pháp luật. Nhà đầu tư cần tham khảo các quy định có liên quan hoặc chuyên gia 
trong lĩnh vực thuế để có được thông tin cần thiết cho quyết định đầu tư của mình.

iii.  Hình thức nộp thuế theo lựa chọn mà Nhà đầu tư đăng ký khi tham gia giao dịch Chứng chỉ Quỹ gồm khấu trừ tại 
nguồn hoặc hình thức khác.

c.  Công ty Quản lý Quỹ phải khấu trừ mọi khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật trước khi thanh toán cho Nhà 
đầu tư

2.7 Đại hội Nhà đầu tư

2.7.1 Đại hội Nhà đầu tư thường niên, bất thường

a.  Đại hội Nhà đầu tư là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Quỹ và tất cả các Nhà đầu tư có tên trong danh sách đăng ký 
Nhà đầu tư trước khi triệu tập cuộc họp đều có quyền tham dự.

b.  Đại hội Nhà đầu tư hàng năm được tổ chức trong vòng 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày có báo cáo tài chính năm đã được 
kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận.  Việc họp đại hội Nhà đầu tư thường niên có thể được tổ chức lấy ý 
kiến bằng văn bản nếu có sự đồng ý của Ban đại diện Quỹ và không liên quan đến một trong những vấn đề sau: thay đổi 
cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; phương án phân phối lợi nhuận; thay đổi mức phí trả cho Công 
ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ.
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c.  Đại hội Nhà đầu tư bất thường được triệu tập trong các trường hợp sau:

i.  Công ty Quản lý Quỹ, hoặc Ngân hàng Giám sát, hoặc Ban Đại diện Quỹ xét thấy là cần thiết vì quyền lợi của Quỹ;

ii.  Theo yêu cầu của Nhà đầu tư hoặc nhóm Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 10% (mười phần trăm) tổng số đơn vị quỹ 
đang lưu hành trong vòng ít nhất 06 (sáu) tháng liên tục tính tới thời điểm triệu tập đại hội;

iii.  Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ quỹ;

d.  Việc tổ chức họp bất thường Đại hội Nhà đầu tư theo quy định điểm (c) nói trên phải được thực hiện trong vòng 30 (ba 
mươi) ngày kể từ ngày Công ty Quản lý Quỹ nhận được yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội Nhà đầu tư, trong đó 
nêu rõ lý do và mục tiêu của việc triệu tập họp bất thường Đại hội Nhà đầu tư.

2.7.2 Quyền và nhiệm vụ của Đại hội Nhà đầu tư

a.  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Quỹ, Hợp đồng giám sát;

b.  Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của Quỹ; phương án phân phối lợi nhuận; Thay 
đổi mức phí trả cho Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát; Thay đổi Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, tổ 
chức cung cấp dịch vụ;

c.  Sáp nhập Quỹ, hợp nhất Quỹ ; 

d.  Tạm dừng giao dịch Chứng chỉ Quỹ; tách Quỹ; 

e.  Giải thể Quỹ;

f.  Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và thành viên Ban Đại diện Quỹ; quyết định mức thù lao và chi phí hoạt động của 
Ban Đại diện Quỹ; thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán được chấp thuận để kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm 
của Quỹ; thông qua các báo cáo về tình hình tài chính, tài sản và hoạt động hàng năm của Quỹ.

g.  Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 85 Luật Chứng khoán, quy định pháp luật về doanh nghiệp và 
tại Điều lệ Quỹ. 

2.7.3 Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội Nhà đầu tư

a.  Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công khai cho Nhà đầu tư và 
báo cáo Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước tối thiểu  15 (mười lăm) ngày trước khi tiến hành Đại hội.

b.  Nhà đầu tư có thể trực tiếp tham dự Đại hội Nhà đầu tư hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc các hình thức khác.

c.  Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số Nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi mốt phần 
trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành.  

d.  Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điểm (c) nói trên, cuộc họp lần thứ hai 
được triệu tập trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Trong trường hợp 
này, Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành không phụ thuộc vào số Nhà đầu tư tham dự. 

e.  Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà đầu tư.

i.  Thể thức, hình thức họp Đại hội Nhà đầu tư do Ban Đại diện Quỹ quyết định phù hợp với các quy định của pháp luật 
về chứng khoán và Điều lệ Quỹ.

ii.  Đại hội Nhà đầu tư có thể  được tổ chức dưới hình thức họp tập trung hoặc không tập trung bằng cách lấy ý kiến bằng 
văn bản tới Nhà đầu tư. 

iii.  Đại hội Nhà đầu tư sẽ do Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ chủ trì, nếu Chủ tịch vắng mặt thì bất kỳ người nào khác do Đại 
hội Nhà đầu tư bầu ra sẽ chủ trì

iv.  Tất cả các cuộc họp của Đại hội Nhà đầu tư phải được lập thành biên bản và bản gốc lưu trữ ở trụ sở chính của Công 
ty Quản lý Quỹ.

v.  Trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản từ các Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ được ủy quyền của Ban Đại diện 
Quỹ phải thực hiện các công việc sau:
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•	 Phát hành Phiếu hỏi ý kiến gồm các nội dung chính như lý do, lựa chọn biểu quyết, thời hạn cuối cùng gửi lại.

•	 Gửi Phiếu hỏi ý kiến cùng các tài liệu liên quan tới tất cả các Nhà đầu tư hợp lệ và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tối 
thiểu trước 15 (mười lăm ngày) trước thời hạn cuối cùng gửi ý kiến.

•	 Lập Ban kiểm phiếu trong đó có đại diện của Ngân hàng Giám sát, Công ty Quản lý Quỹ, Ban Đại diện Quỹ để thực hiện 
kiểm phiếu và lập biên bản kết quả kiểm phiếu. Biên bản, nghị quyết được công bố trên trang tin điện tử của Công ty 
Quản lý Quỹ trong vòng 07 (bảy) ngày kể từ ngày kết thúc việc lấy ý kiến.

2.7.4 Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư

a.  Mỗi đơn vị quỹ sẽ có một quyền biểu quyết. Ngân hàng Giám sát, Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức kiểm toán, công ty luật 
cung cấp dịch vụ cho Quỹ được quyền tham gia Đại hội Nhà đầu tư nhưng không được biểu quyết. 

b.  Đại hội Nhà đầu tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 
Trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản, Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban Đại diện Quỹ thực hiện các thủ tục 
theo quy định của pháp luật.

c.  Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

i.  Được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia 
biểu quyết; và

ii.  Tổng số phiếu biểu quyết thông qua theo quy định tại điểm (i) nói trên không ít hơn 30% (ba mươi phần trăm) tổng 
số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết. 

d.  Đối với nội dung quy định tại các 2.7.2 – (b), (c), (d), (e)  của Bản cáo bạch này, Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được 
thông qua đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

i.  Được số Nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi nhăm phần trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia 
biểu quyết; và

ii.  Tổng số phiếu biểu quyết thông qua theo quy định tại điểm (i) nói trên không ít hơn 40% (bốn mươi phần trăm) tổng 
số đơn vị quỹ đang lưu hành tại thời điểm biểu quyết. 

e.  Trường hợp cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư tổ chức theo quy định tại điểm 2.7.3 – (d) của Bản cáo bạch này này, đồng thời, 
số Nhà đầu tư tham dự Đại hội đại diện cho dưới 51% (năm mươi mốt phần trăm) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành, quyết 
định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 2.7.4 – (c) – (i) của Bản cáo bạch này. 
Riêng đối với các nội dung quy định tại điểm 2.7.2 – (b), 2.7.2. – (c) của Bản cáo bạch này, quyết định của Đại hội Nhà đầu 
tư được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại điểm 2.7.4 – (d) – (i) của Bản cáo bạch này.

f.  Trường hợp lấy ý kiến dưới hình thức bằng văn bản, quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông qua nếu được số Nhà 
đầu tư đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của các Nhà đầu tư tham gia biểu 
quyết chấp thuận. 

g.  Công ty Quản lý Quỹ và Ban Đại diện Quỹ có trách nhiệm xem xét đảm bảo rằng mọi quyết định của Đại hội Nhà đầu tư 
là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ.

h.  Trong vòng 07 (bảy) ngày sau khi kết thúc Đại hội Nhà đầu tư, Công ty Quản lý Quỹ, Ban Đại diện Quỹ có trách nhiệm lập 
Biên bản và Nghị quyết Đại hội và gửi cho Ngân hàng Giám sát, cung cấp cho Nhà đầu tư hoặc công bố thông tin theo 
quy định của pháp luật trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ. 

2.8 Ban Đại diện Quỹ

2.8.1 Tổ chức Ban Đại diện Quỹ

Ban Đại diện Quỹ do Đại hội Nhà đầu tư bầu ra để giám sát các hoạt động thường xuyên của Quỹ, Công ty Quản lý Quỹ, Ngân 
hàng giám sát.

2.8.2 Tiêu chuẩn lựa chọn thành viên Ban Đại diện Quỹ

a.  Ban Đại diện Quỹ có từ 3 (ba) đến 11 (mười một) thành viên, trong đó có ít nhất 2/3 (hai phần ba) số thành viên Ban Đại 
diện Quỹ là thành viên độc lập.

b.  Ưu tiên những người nổi tiếng có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý kinh tế, tài chính và thị trường vốn.

c.  Chủ tịch và Phó Chủ tịch phải có trình độ quản lý kinh tế, tài chính, am hiểu công việc hoạt động kinh doanh của Quỹ. 
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d.  Trong Ban Đại diện Quỹ phải có: 

i.  Tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán;

ii.  Tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm làm việc trong hoạt động phân tích đầu 
tư chứng khoán hoặc quản lý tài sản;

iii.  Tối thiểu 01 (một) thành viên có trình độ chuyên môn về pháp luật và các quy định trong lĩnh vực chứng khoán;

e.  Trường hợp cơ cấu Ban Đại diện Quỹ hoặc thành viên không còn đáp ứng các điều kiện theo quy định tại điểm a và điểm 
d nói trên, hoặc thành viên bị buộc phải từ nhiệm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày sau khi phát hiện sự việc, Ban Đại 
diện Quỹ và Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm lựa chọn thành viên đáp ứng quy định tại điểm d điều này để tạm thời 
thay thế. Thành viên tạm thời thay thế thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Ban Đại diện Quỹ cho tới khi Đại hội 
Nhà đầu tư chính thức bổ nhiệm thành viên thay thế.

2.8.3 Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Đại diện Quỹ

a.  Đại diện cho quyền lợi của Nhà đầu tư; thực hiện các hoạt động phù hợp với quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của 
Quỹ và Nhà đầu tư.

b.  Phê duyệt danh sách các tổ chức cung cấp báo giá, nguyên tắc và phương pháp xác định giá trị tài sản ròng; phê duyệt 
danh sách các ngân hàng nhận tiền gửi của Quỹ, công cụ tiền tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư; chấp thuận các 
giao dịch tài sản của Quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa thuận.

c.  Quyết định tiêu chí đánh giá hiệu quả đầu tư của Quỹ (nếu có), mức lợi nhuận phân phối, thời hạn và thủ tục phân phối 
lợi nhuận hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh căn cứ phê duyệt của Đại hội Nhà đầu tư; quyết định các vấn 
đề chưa có sự thống nhất giữa Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát trên cơ sở quy định của pháp luật.

d.  Quyết định điều chỉnh Ngày Giao dịch Chứng chỉ Quỹ (thay đổi Ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ hoặc tăng tuần suất giao 
dịch) theo đề nghị của Công ty quản lý Quỹ.

e.  Trường hợp Điều lệ quỹ có quy định và Đại hội Nhà đầu tư gần nhất đã ủy quyền, Ban Đại diện Quỹ được quyết định các 
vấn đề quy định tại điểm 2.7.2 – (b), (c), (d), (e), (f ) và (g) của Bản Cáo bạch này.

f.  Có quyền yêu cầu Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát kịp thời cung cấp đầy đủ các tài liệu, thông tin về hoạt động 
quản lý tài sản và hoạt động giám sát.

g.  Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày Ban Đại diện Quỹ quyết định các vấn đề quy định tại điểm (e) nói trên, Ban 
Đại diện Quỹ, thông qua Công ty Quản lý Quỹ, phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Ngân hàng Giám sát biên bản họp 
và nghị quyết của Ban Đại diện Quỹ, đồng thời cung cấp thông tin về nội dung quyết định cho Nhà đầu tư theo phương 
thức quy định tại Điều lệ quỹ.

h.  Khi thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình, Ban Đại diện Quỹ tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ và quyết 
định của Đại hội Nhà đầu tư. Trong trường hợp quyết định do Ban Đại diện Quỹ thông qua trái với quy định của pháp luật 
hoặc Điều lệ Quỹ gây thiệt hại cho Quỹ thì các thành viên chấp thuận thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu 
trách nhiệm cá nhân về quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Quỹ; thành viên phản đối thông qua quyết định nói 
trên được miễn trừ trách nhiệm.

2.8.4 Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ

a.  Đại hội Nhà đầu tư bầu Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ trong số thành viên Ban đại diện. 

b.  Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có các quyền và nhiệm vụ sau đây: 

i.  Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban Đại diện Quỹ; 

ii.  Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Ban Đại diện Quỹ; 

iii.  Theo dõi quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Ban Đại diện Quỹ; 

iv.  Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Điều lệ Quỹ. 

2.8.5 Thủ tục điều hành của Ban Đại diện Quỹ

Trường hợp Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ vắng mặt hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ được giao thì thành viên Ban Đại 
diện Quỹ được Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ. 
Trường hợp không có người được ủy quyền, các thành viên Ban Đại diện Quỹ còn lại chọn một trong số các thành viên độc 
lập tạm thời giữ chức Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ theo nguyên tắc nhất trí. Việc bầu lại Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ sẽ được thực 
hiện tại Đại hội Nhà đầu tư thường niên gần nhất.
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2.8.6 Đình chỉ và bãi miễn thành viên Ban Đại diện Quỹ

Thành viên Ban Đại diện Quỹ sẽ bị đình chỉ hoặc bãi miễn tư cách trong các trường hợp sau: 

a.  Bị khởi tố hoặc truy tố; 

b.  Bị tòa án tuyên bố mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; 

c.  Bị cấm không cho giữ chức thành viên Ban Đại diện Quỹ do quy định của luật pháp hoặc của Ủy ban Chứng khoán Nhà 
nước và các cơ quan có thẩm quyền; 

d.  Xin từ chức, chết hoặc hết nhiệm kỳ; 

e.  Bị cách chức hoặc bãi miễn theo đúng quy định của Bản Điều lệ Quỹ; 

f.  Tiết lộ các bí mật mà những bí mật này đi ngược lại với các lợi ích của Quỹ.

2.8.7 Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ

a.  Chủ tịch Ban Đại diện Quỹ có quyền triệu tập họp Ban Đại diện Quỹ. Ban Đại diện Quỹ phải họp ít nhất mỗi quý một lần, 
trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường. 

b.  Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ được tiến hành khi có từ hai phần ba tổng số thành viên trở lên dự họp trong đó số thành 
viên độc lập dự họp phải chiếm từ 51% (năm mươi mốt phần trăm) trở lên.

c.  Quyết định của Ban Đại diện Quỹ được thông qua bằng biểu quyết tại các cuộc họp trực tiếp, họp thông qua điện thoại, 
internet và các phương tiện truyền tin, nghe, nhìn hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và bằng hình thức khác 
theo quy định tại Điều lệ quỹ. Mỗi thành viên Ban Đại diện Quỹ có một phiếu biểu quyết. Thành viên không trực tiếp dự 
họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản

d.  Quyết định của Ban Đại diện Quỹ được thông qua nếu được tối thiểu 51% (năm mươi mốt phần trăm) số thành viên dự 
họp và tối thiểu 51% (Năm mươi mốt phần trăm) số thành viên  độc lập thông qua.

e.  Cuộc họp Ban Đại diện Quỹ phải được ghi đầy đủ vào biên bản. Chủ tọa và thư ký phải liên đới chịu trách nhiệm về tính 
chính xác và trung thực của biên bản họp Ban Đại diện Quỹ. 

f.  Nghị quyết, Biên bản của cuộc họp Ban Đại diện Quỹ phải được gửi đến Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát và các 
bên liên quan (chỉ với các nội dung được đề cập tại điểm 2.8.3 – (g)).

g.  Công ty Quản lý Quỹ và Ngân hàng Giám sát được quyền tham dự các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ, nhưng không có 
quyền tham gia biểu quyết.

2.9 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ

2.9.1 Tiêu chuẩn lựa chọn Công ty Quản lý Quỹ

Công ty Quản lý Quỹ được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau: 

a.  Đã được UBCKNN cấp phép hoạt động Quản lý Quỹ. 

b.  Hoàn toàn độc lập với Ngân hàng Giám sát. 

c.  Có đầy đủ khả năng thực hiện công tác Quản lý Quỹ. 

2.9.2 Trách nhiệm và quyền hạn của Công ty Quản lý Quỹ

a.  Trách nhiệm của Công ty Quản lý Quỹ

i.  Tuân thủ Điều lệ Quỹ và bảo vệ quyền lợi của Nhà đầu tư; 
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ii.  Công bằng, trung thực và vì lợi ích của Quỹ và Nhà đầu tư; 

iii.  Bảo vệ an toàn và quản lý tách biệt tài sản của từng Quỹ, của Công ty Quản lý Quỹ; 

iv.  Đối với những giao dịch của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ thực hiện trong đó có sự tham gia của người có liên quan 
của Công ty Quản lý Quỹ, phải đảm bảo sự công bằng và không làm tổn hại đến quyền lợi của Quỹ; thông báo đầy đủ 
thông tin liên quan đến giao dịch đó cho Ban Đại diện Quỹ, UBCKNN và thông báo công khai cho Nhà đầu tư; 

v.  Bảo đảm việc uỷ quyền trách nhiệm cho bên thứ ba và sự thay đổi tổ chức, quản lý của Công ty Quản lý Quỹ không 
gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Quỹ; 

vi.  Đền bù các tổn thất của Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ không thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định tại Điều này; 

vii.  Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng thành viên, những người quản lý và nhân viên của Công ty 
Quản lý Quỹ đều phải được báo cáo và quản lý tập trung tại Công ty Quản lý Quỹ dưới sự giám sát của bộ phận kiểm soát 
nội bộ; 

viii. Khi Công ty Quản lý Quỹ giao dịch mua, bán các tài sản cho Quỹ thì Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, 
Giám đốc đầu tư, người điều hành quỹ không được nhận bất kỳ một lợi ích nào cho công ty hoặc cho chính mình hoặc 
cho một người thứ ba, ngoài khoản phí quy định trong Điều lệ Quỹ; 

ix.  Thực hiện việc xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ theo quy định của pháp luật; 

x.  Trong trường hợp Ngân hàng Giám sát phát hiện và thông báo cho Công ty Quản lý Quỹ biết giao dịch không phù 
hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ hoặc vượt quá thẩm quyền của Công ty Quản lý Quỹ, Công ty Quản lý 
Quỹ phải huỷ bỏ giao dịch đó hoặc thực hiện mua hoặc bán tài sản của Quỹ nhằm phục hồi tài sản quỹ như trước khi 
có giao dịch. Mọi chi phí phát sinh liên quan đến các giao dịch này do Công ty Quản lý Quỹ chịu; 

xi.  Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ các cam kết như được liệt kê tại Phụ lục của Bản cáo bạch này; 

xii.  Thay mặt Quỹ thực hiện các quyền và nghĩa vụ liên quan đến các tài sản trong danh mục đầu tư của Quỹ. 

xiii. Cung cấp cho các Nhà đầu tư các báo cáo có liên quan hàng tháng, quý, năm theo quy định của pháp luật.

b.  Công ty Quản lý Quỹ có các quyền sau 

i.  Được tham dự các cuộc họp của Ban Đại diện Quỹ (nhưng không được quyền biểu quyết).

ii.  Được hưởng các khoản phí và thưởng quy định trong Điều lệ Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật; 

iii.  Được hoạt động tư vấn tài chính và tư vấn đầu tư chứng khoán; Công ty Quản lý Quỹ chỉ được tư vấn tài chính cho các 
doanh nghiệp đầu tư vào hoặc tiếp nhận nguồn vốn đầu tư từ các Quỹ do công ty quản lư quỹ quản lý; không được 
tham gia các hoạt động tư vấn niêm yết hoặc tư vấn phát hành chứng khoán; 

iv.  Được thực hiện các hoạt động kinh doanh, dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật. 

2.9.3 Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Công ty Quản lý Quỹ

a.  Công ty Quản lý Quỹ chấm dứt quyền và nghĩa vụ của mình đối với quỹ trong các trường hợp sau:

i.  Theo đề nghị Ban Đại diện Quỹ sau khi đã được Đại hội Nhà đầu tư chấp thuận;

ii.  Bị thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động;

iii.  Hợp nhất, sáp nhập với một Công ty Quản lý Quỹ khác;

iv.  Quỹ hết thời gian hoạt động.

b.  Trước thời điểm dự kiến chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với quỹ tối thiểu 06 (sáu) tháng, Công ty Quản lý Quỹ phải tổ 
chức họp Đại hội Nhà đầu tư lấy ý kiến về việc chấm dứt quyền, nghĩa vụ đối với Quỹ.
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2.9.4 Hạn chế hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ

a.  Công ty Quản lý Quỹ không được là người có liên quan của Ngân hàng Giám sát. 

b.  Công ty Quản lý Quỹ không được đầu tư vào các Quỹ do mình quản lý. 

c.  Công ty Quản lý Quỹ không được đầu tư, góp vốn hoặc mua cổ phần của một Công ty Quản lý Quỹ khác; không được đầu 
tư, góp vốn hoặc mua cổ phần của một công ty chứng khoán. 

d.  Công ty Quản lý Quỹ không được phép dùng vốn của một Quỹ để mua tài sản của một Quỹ khác mà mình quản lý nhằm 
làm tăng hay giảm giá trị của Quỹ. 

e.  Công ty Quản lý Quỹ không được đầu tư vốn của Quỹ vào bất kỳ tài sản hoặc loại chứng khoán nào mà trong đó Công ty 
Quản lý Quỹ, nhân viên và người có liên quan của Công ty Quản lý Quỹ có quyền lợi, trừ trường hợp có sự cho phép trước 
của Ban Đại diện Quỹ. 

f.  Công ty Quản lý Quỹ không được nhận cho chính mình bất kỳ thu nhập hay lợi ích nào thu được từ việc sử dụng các dịch 
vụ giao dịch tài sản Quỹ do một tổ chức thứ ba cung cấp và phải hạch toán các khoản này vào thu nhập của Quỹ. 

g.  Công ty Quản lý Quỹ không được thực hiện các giao dịch làm tăng chi phí và rủi ro không hợp lý cho Quỹ. 

2.10 Tiêu chí lựa chọn, quyền hạn và trách nhiệm của Ngân hàng Giám sát

2.10.1 Tiêu chuẩn lựa chọn Ngân hàng Giám sát

Ngân hàng Giám sát do Công ty Quản lý Quỹ lựa chọn phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1, Điều 98 Luật Chứng 
khoán và không phải là người có liên quan tới Công ty Quản lý Quỹ. 

2.10.2 Trách nhiệm, quyền hạn của Ngân hàng Giám sát

a.  Nghĩa vụ của Ngân hàng Giám sát:

i.  Luôn luôn hành động vì lợi ích tốt nhất của các Nhà đầu tư;

ii.  Chịu trách nhiệm đối với những tổn thất gây ra cho Quỹ do những sai sót của ngân hàng ;

iii.  Đảm bảo thực hiện giám sát hoạt động của Công ty Quản lý Quỹ trong việc quản lý tài sản quỹ theo quy định tại Luật 
chứng khoán, các quy định có liên quan và Điều lệ Quỹ   

iv.  Cung cấp các dịch vụ giám sát, lưu ký tài sản của Quỹ theo đúng quỹ định của pháp luật liên quan, Hợp đồng giám sát 
và Điều lệ Quỹ;

v.  Tách bạch tài sản của Quỹ với tài sản của Công ty Quản lý Quỹ, tài sản của các quỹ khác, tài sản của những khách hàng 
khác của Ngân hàng Giám sát và tài sản của chính Ngân hàng Giám sát;

vi.  Đảm bảo và hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với tài sản của Quỹ khi ủy thác cho tổ chức lưu ký phụ; 

vii.  Giám sát hoặc tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ [tần suất] phù hợp với các qui định pháp luật và Điều lệ Quỹ, đảm 
bảo việc tính toán giá trị tài sản ròng của Quỹ là chính xác

viii. Xử lý các giao dịch về chứng khoán phù hợp với chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát có 
thể từ chối những chỉ thị đó nếu Ngân hàng Giám sát có cơ sở để tin rằng những chỉ thị này là không hợp pháp hoặc 
không phù hợp với Điều lệ Quỹ. Việc từ chối phải được gửi bằng văn bản đến Công ty Quản lý Quỹ và nếu rõ lý do, 
bản sao gửi đến UBCKNN;

ix.  Thực hiện đối chiếu thường xuyên tài sản của Quỹ với Công ty Quản lý Quỹ; 

x.  Thanh toán những khoản chi phí hợp lý, hợp lệ của Quỹ theo chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ, đảm bảo 
những khoản chi phí đó phù hợp với các quy định pháp luật và các điều khoản của Điều lệ Quỹ;
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xi.  Thanh toán tiền cho Nhà đầu tư của Quỹ khi Công ty Quản lý Quỹ thực hiện việc mua lại Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu 
tư, hoặc khi Quỹ phân phối thu nhập hoặc khi Quỹ thanh lý, giải thể thanh toán cho Nhà đầu tư và các trường hợp 
khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Quỹ theo đúng chỉ thị hợp pháp của Công ty Quản lý Quỹ, đảm bảo rằng 
những khoản thanh toán được thực hiện phù hợp với các điều khoản của Điều lệ Quỹ;

xii.  Giữ sổ theo dõi riêng về những thay đổi trong tổng số chứng chỉ phát hành, số Chứng chỉ Quỹ sở hữu bởi từng người 
nắm giữ chứng chỉ, tên, địa chỉ, quốc tịch, địa chỉ và các yếu tố nhận dạng khác của người đó và ngay lập tức cập nhật 
tất cả những thay đổi nếu có;

b.  Ngân hàng Giám sát được hưởng các loại phí cung cấp dịch vụ bảo quản, giám sát tài sản quỹ theo Điều lệ quỹ và phù 
hợp với các quy định của pháp luật; không được nhận bất kỳ một lợi ích nào khác cho chính mình hoặc cho người thứ ba. 

c.  Được tham gia các cuộc họp định kỳ của Ban Đại diện Quỹ. 

2.10.3 Chấm dứt quyền và nghĩa vụ đối với Ngân hàng Giám sát

a.  Ngân hàng Giám sát chấm dứt toàn bộ quyền và nghĩa vụ của mình đối với Quỹ trong các trường hợp sau: 

i.  Ngân hàng Giám sát được tự nguyện chấm dứt quyền, nghĩa vụ của mình đối với Quỹ và phù hợp với quy định của 
Điều lệ Quỹ được Đại hội đồng thành viên chấp thuận; 

ii.  Ngân hàng Giám sát chấm dứt hoạt động, giải thể, tuyên bố phá sản; 

iii.  Theo đề nghị của Công ty Quản lý Quỹ hoặc Ban Đại diện Quỹ được Đại hội đồng thành viên chấp thuận. 

b.  Trong trường hợp quy định tại điểm a nói trên, quyền và nghĩa vụ đối với Quỹ của Ngân hàng Giám sát được chuyển giao 
cho một Ngân hàng Giám sát khác phải theo quy định của pháp luật. 

2.11 Kiểm toán, kế toán và chế độ báo cáo

2.11.1 Tiêu chuẩn lựa chọn và thay đổi Công ty kiểm toán 

a.  Hàng năm, Công ty Quản lý Quỹ sẽ đề xuất ít nhất 02 (hai) công ty kiểm toán để trình Đại hội Nhà đầu tư (hoặc Ban Đại 
diện Quỹ theo ủy quyền của Đại hội Nhà đầu tư) xem xét và lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ. 

b.  Các công ty kiểm toán được lựa chọn phải thỏa mãn các điều kiện sau:

i.  Được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, được phép cung cấp dịch vụ kiểm toán;

ii.  Có đầy đủ khả năng cung cấp dịch vụ kiểm toán;

iii.  Được UBCKNN cho phép kiểm toán Quỹ; 

c.  Công ty kiểm toán được lựa chọn sẽ tiến hành kiểm toán các báo cáo tài chính của Quỹ phù hợp với giấy phép của UBCK.

2.11.2 Năm tài chính 

Năm tài chính là mười hai tháng tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch hàng năm. Năm tài 
chính đầu tiên của Quỹ sẽ được tính từ ngày Quỹ được UBCKNN cấp giấy phép hoạt động chính thức cho đến hết ngày 31 
tháng 12 của năm đó. 

2.11.3 Chế  độ kế toán

Quỹ sẽ áp dụng chế độ kế toán Việt Nam và tuân thủ các quy định khác liên quan tới công tác kế toán cho Quỹ do các cơ 
quan có thẩm quyền quy định (nếu có). 

2.12.4 Báo cáo tài chính

a.  Công ty Quản lý Quỹ có trách nhiệm chuẩn bị các báo cáo tài chính thường kỳ về kết quả kinh doanh và tình hình tài chính 
của Quỹ và các báo cáo cần thiết khác để tường trình hoạt động của Quỹ. 
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b.  Các báo cáo tài chính sẽ được kiểm toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. 

c.  Báo cáo kiểm toán và báo cáo hoạt động của Quỹ sẽ được công bố trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý 
Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan.

d.  Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ các quy định của UBCKNN về báo cáo tài chính.

2.12.5 Báo cáo khác 

Công ty Quản lý Quỹ phải tuân thủ các quy định của UBCKNN về công bố thông tin và báo cáo các hoạt động kinh doanh. 

3. Các rủi ro khi đầu tư vào Quỹ

3.1 Rủi ro thị trường

Rủi ro thị trường là rủi ro phát sinh do sự biến động của các yếu tố vĩ mô như lãi suất, tỷ giá, giá cả hàng hoá và dịch vụ, cạnh 
tranh… làm ảnh hưởng bất lợi đến thị trường cổ phiếu, thị trường lãi suất cố định nói chung và các khoản đầu tư của Quỹ 
nói riêng.

3.2 Rủi ro lạm phát

Rủi ro lạm phát là rủi ro phát sinh khi tỷ suất lợi nhuận của Nhà đầu tư không theo kịp tốc độ lạm phát của nền kinh tế, dẫn 
tới tỷ suất lợi nhuận thực âm.

3.3 Rủi ro thiếu tính thanh khoản

Rủi ro thiếu tính thanh khoản là rủi ro xảy ra khi Công ty Quản lý Quỹ gặp khó khăn trong việc thực hiện đầu tư hoặc chuyển 
đổi tài sản đầu tư thành tiền do sự hạn chế về thanh khoản trên thị trường.

3.4 Rủi ro pháp lý 

Rủi ro pháp lý là rủi ro phát sinh khi hoạt động đầu tư của Quỹ bị ảnh hưởng bởi các thay đổi về mặt pháp lý của cơ quan nhà 
nước có thẩm quyền.

3.5 Rủi ro tín dụng

Rủi ro tín dụng là rủi ro liên quan đến những tổn thất/thiệt hại nếu bên đối tác không thực hiện nghĩa vụ thanh toán/chi trả 
hoặc thực hiện nghĩa vụ không đúng thời hạn.

3.6 Rủi ro xung đột lợi ích

Rủi ro xung đột lợi ích là rủi ro phát sinh từ xung đột lợi ích giữa các quỹ mà Công ty Quản lý Quỹ quản lý hoặc giữa Quỹ với 
các sản phẩm tài chính khác của công ty, từ đó dẫn tới sự đối xử bất lợi đối với Quỹ.

3.7 Rủi ro hoạt động

Rủi ro hoạt động là rủi ro xảy ra do các quy trình, hệ thống hay nhân viên trong nội bộ Công ty Quản lý Quỹ vận hành không 
tốt hoặc do các nguyên nhân khách quan bên ngoài.

3.8 Rủi ro chiến lược đầu tư

Rủi ro do chiến lược đầu tư là rủi ro phát sinh do tỷ trọng các lớp tài sản của Quỹ không được điều chỉnh kịp thời dẫn tới tỷ 
suất lợi nhuận của Quỹ không đáp ứng được Mục tiêu đầu tư.
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X. PHÁT HÀNH LẦN ĐẦU VÀ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ CÁC LẦN TIẾP THEO

1. Căn cứ pháp lý

1.1 Giấy đăng ký phát hành

Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Chứng chỉ Quỹ đầu tư chứng khoán ra công chúng số 50/GCN-VBCK ngày 07/10/2013

1.2 Giấy phép thành lập và hoạt động quỹ

2. Phương án phát hành lần đầu

Tên quỹ Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt (BVFED)

Loại hình Quỹ mở

Thời hạn của Quỹ Không giới hạn

Mục tiêu đầu tư Tối đa hóa lợi nhuận dài hạn cho nhà đầu tư trên cơ sở kết hợp giữa tăng trưởng 
vốn đầu tư và các dòng thu nhập từ tài sản đầu tư

Kiểm soát rủi ro đầu tư Ngân hàng Giám sát và bộ phận kiểm soát nội bộ của Công ty Quản lý Quỹ có 
trách nhiệm kiểm tra và giám sát hoạt động đầu tư của Quỹ căn cứ vào chiến 
lược đầu tư và hạn chế đầu tư quy định tại Điều lệ Quỹ và Bản cáo bạch này

Cơ cấu đầu tư: Tài sản Tỷ trọng (*)

1. Cổ phiếu

•	 Rổ cổ phiếu VN30 Tối đa 95%

2. Lãi suất cố định

•	 Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo 
lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương.

Tối đa 80%

•	 Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định 
của pháp luật về ngân hàng.

Tối đa 49%•	 Công cụ thị trường tiền tệ, giấy tờ có giá, công cụ 
chuyển nhượng theo quy định của pháp luật về ngân 
hàng.

(*) Tính trên tổng giá trị tài sản của Quỹ

Số lượng đơn vị Quỹ dự kiến chào bán: Tối thiểu 5.000.000 (Năm triệu) đơn vị Quỹ

Thời hạn đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ Từ18/11/2013 đến 18/12/2013

Công ty Quản lý Quỹ có thể kết thúc đợt phát hành lần đầu sớm hơn khoảng thời 
gian nêu trên nếu các điều kiện sau đây được thỏa mãn đồng thời:

a.    Tổng giá trị đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ không thấp hơn 50 (năm mươi) tỷ đồng;

b.    Thời hạn đăng ký mua không ít hơn 20 ngày kể từ ngày đăng ký mua đầu tiên;

c.   Có tối thiểu 100 Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chuyên nghiệp đăng ký mua 
Chứng chỉ Quỹ;

Mệnh giá 10.000 VNĐ

Phí phát hành 0 VNĐ

Giá phát hành 10.000 VNĐ

Đơn vị tiền tệ VNĐ

Giá trị mua tối thiểu 2.000.000 đồng tương đương 200 Chứng chỉ Quỹ
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Phương thức đăng ký mua a. Nhà đầu tư đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ tại các Đại lý phân phối theo quy 
định tại Bản cáo bạch này. 

b. Đại lý phân phối phải tổng hợp thông tin nhận biết Nhà đầu tư, người được 
hưởng lợi (nếu có) và mở tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ cho Nhà đầu tư 
trên cơ sở Giấy đề nghị đăng ký giao dịch Chứng chỉ Quỹ theo mẫu quy định tại 
Bản cáo bạch này. 

Lưu ý: Do Chứng chỉ Quỹ chưa được phân phối thông qua Đại lý phân phối ký danh, 
tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ là tài khoản Nhà đầu tư đứng tên chủ sở hữu 
(gọi tắt là tài khoản của Nhà đầu tư); 

c. Nhà đầu tư chuyển tiền mua Chứng chỉ Quỹ vào tài khoản phong tỏa của 
Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ mở tại Ngân hàng Giám sát trong thời hạn đăng 
ký mua Chứng chỉ Quỹ.

d. Nhà đầu tư điền đầy đủ các thông tin vào Giấy đề nghị giao dịch Chứng chỉ 
Quỹ mở theo mẫu quy định tại Bản cáo bạch này. Đại lý phân phối chỉ được 
nhận lệnh giao dịch của Nhà đầu tư khi phiếu lệnh đã được điền chính xác và 
đầy đủ các thông tin. Phiếu lệnh phải được Đại lý phân phối lưu trữ theo quy 
định của pháp luật về chứng khoán.

e. Lệnh mua được gửi kèm theo tài liệu hợp lệ xác nhận việc Nhà đầu tư đã hoàn 
tất việc thanh toán vào tài khoản phong tỏa hoặc được Ngân hàng Giám sát xác 
nhận đã nhận được đầy đủ tiền mua Chứng chỉ Quỹ của Nhà đầu tư.

Phương thức phân bổ Chứng chỉ Quỹ 
lần đầu:

Số lượng Chứng chỉ Quỹ phân bổ cho Nhà đầu tư = Tổng số tiền đặt mua hợp 
lệ /  Giá phát hành

Thời hạn xác nhận giao dịch của Nhà 
đầu tư

Trong thời hạn 05 (năm) ngày  kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ có 
hiệu lực.

Ngày giao dịch gần nhất dự kiến sau 
khi kết thúc phát hành lần đầu

Ngày thứ 5 (năm) thứ nhất hoặc thứ ba của tháng liền sau tháng Uỷ ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

Trường hợp phát hành Chứng chỉ Quỹ 
không thành công

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, bao gồm 
cả thời gian gia hạn (nếu có), Công ty Quản lý Quỹ phải công bố thông tin theo 
quy định của pháp luật, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, chịu mọi phí 
tổn, nghĩa vụ tài chính phát sinh từ việc huy động vốn và hoàn trả cho Nhà đầu 
tư mọi khoản tiền đã đóng góp, bao gồm cả lãi suất (nếu có), khi xảy ra một 
trong các trường hợp dưới đây:

a. Có ít hơn 100 (một trăm) Nhà đầu tư, không kể Nhà đầu tư chứng khoán 
chuyên nghiệp, mua Chứng chỉ Quỹ;

b. Tổng giá trị vốn huy động được thấp hơn 50 (năm mươi) tỷ đồng;

Địa điểm phát hành và các đại lý phân 
phối

Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

•	 Phòng giao dịch hội sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

•	 Phòng giao dịch chi nhánh: Số 11, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh

Các đối tác có liên quan đến đợt phát 
hành

•	 Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt;

•	 Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt;

•	 Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam)

2. Phương án phát hành lần đầu (tiếp theo)
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3. Giao dịch Chứng chỉ Quỹ các lần tiếp theo

Thời gian giao dịch Chứng chỉ Quỹ sau 
đợt phát hành lần đầu

Ngày thứ 5 (năm) thứ nhất hoặc thứ ba của tháng liền sau tháng Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ.

Ngày giao dịch Định kỳ ngày thứ 5 (năm) thứ nhất và thứ ba trong tháng, không kể các ngày 
nghỉ lễ theo quy định của pháp luật (Ngày T).

Trường hợp Ngày giao dịch trùng với ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật, 
thì ngày giao dịch đó sẽ được chuyển sang ngày Thứ 05 (năm) kế tiếp hoặc ngày 
khác (nếu ngày Thứ 05 (năm) kế tiếp vẫn là ngày nghỉ lễ) theo thông báo của 
Công ty Quản lý Quỹ trước ít nhất 1 (một) tháng trên trang web.

Giá mua lại NAV/CCQ tại ngày giao dịch - Phí mua lại Chứng chỉ Quỹ

Giá bán (Giá phát hành) NAV/CCQ tại ngày giao dịch + Phí phát hành Chứng chỉ Quỹ

Giá trị đăng ký giao dịch mua tối thiểu 1.000.000 (Một triệu) đồng

Số lượng đăng ký giao dịch bán tối 
thiểu

50 (năm mươi) CCQ

Thời gian đóng sổ lệnh 10h30 (mười giờ ba mươi) ngày T – 1. 

Trường hợp ngày T – 1 là ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật thì thời điểm 
đóng sổ lệnh sẽ được chuyển sang 10h30 (mười giờ ba mươi) của ngày làm việc 
gần nhất trước đó.

Thời điểm công bố NAV Ngày T + 3

Thời hạn xác nhận giao dịch Ngày T + 3

Thời hạn thanh toán cho Nhà đầu tư Tối đa ngày T + 5

Phương thức giao dịch Xem Điểm 2.4 Bản cáo bạch này

Hủy lệnh giao dịch Nhà đầu tư chỉ được phép hủy lệnh giao dịch trước 10h30 của ngày T – 1. Ngoài 
ra, lệnh giao dịch của Nhà đầu tư sẽ bị hủy trong các trường hợp sau:

i. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ chưa có tại tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng Giám sát 
trong ngày T – 1 (giao dịch qua Đại lý phân phối);

ii. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ không được chuyển từ tài khoản đứng tên Nhà 
đầu tư. Trong trường hợp này, tiền mua Chứng chỉ Quỹ sẽ được hoàn trả về tài 
khoản đã chuyển tiền sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát sinh (nếu có);

iii. Tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được thấp hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh mua 
và Đại lý phân phối không thực hiện các thủ tục điều chỉnh trước thời gian quy 
định của Đại lý chuyển nhượng. Trong trường hợp này, tiền mua Chứng chỉ Quỹ 
sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát sinh 
(nếu có);

Lưu ý: 

Trường hợp tiền mua Chứng chỉ Quỹ nhận được cao hơn giá trị đã đăng ký tại lệnh 
mua, lệnh mua sẽ được thực hiện với giá trị đã đăng ký tại lệnh mua và phần tiền 
còn thừa sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư sau khi trừ đi các chi phí chuyển tiền phát 
sinh (nếu có).

Thời gian hoàn trả tiền thừa hoặc tiền đăng ký mua không hợp lệ tối đa 5 ngày làm 
việc, kể từ ngày giao dịch (T+5).

Mua lại một phần, tạm dừng giao dịch Xem Điểm 2.4 Bản cáo bạch này

Địa điểm và đại lý phân phối Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

- Phòng giao dịch hội sở: Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Phòng giao dịch chi nhánh: Số 11, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ 
Chí Minh
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4. Công bố giá trị tài sản ròng và tình hình giao dịch

4.1 Phương pháp và thời điểm xác định giá trị tài sản ròng

Xem Khoản 2.2.5 của Bản cáo bạch này

4.2 Phương tiện và địa chỉ công bố giá trị tài sản ròng, kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất 
và số lượng Chứng chỉ Quỹ lưu hành hiện tại 

Giá trị tài sản ròng của Quỹ (NAV), kết quả giao dịch Chứng chỉ Quỹ gần nhất và số lượng Chứng chỉ Quỹ lưu hành hiện tại sẽ 
được công bố tại trang điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, đại lý phân phối và Ngân hàng Giám sát như sau:

•	 Trang điện tử của Công ty Quản lý Quỹ: http://www.baoviet.com.vn/fund

•	 Trang điện tử của Đại lý phân phối: http://www.bvsc.com.vn

•	 Trang điện tử của Đại lý chuyển nhượng: 

XI. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

Tình hình hoạt động của Quỹ sẽ được cập nhật và công bố cho Nhà đầu tư theo các nội dung và quy định tại Phần XIII. Cung 
cấp thông tin cho Nhà đầu tư, chế độ báo cáo tại Bản cáo bạch này.

XII. XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

1. Công ty Quản lý Quỹ phải:

a.  Tách biệt chiến lược đầu tư, mục tiêu đầu tư của mỗi Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý;

b.  Tách biệt tài sản của Công ty Quản lý Quỹ với tài sản của các Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý, tài sản của Nhà đầu tư 
uỷ thác; tách biệt tài sản của các Quỹ do Công ty Quản lý Quỹ quản lý.

2. Tất cả các giao dịch chứng khoán của thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty Quản lý Quỹ, 
thành viên Ban giám đốc, thành viên Ban kiểm soát, Kiểm soát viên, người hành nghề Quản lý Quỹ và nhân viên của Công ty 
Quản lý Quỹ phải được báo cáo và kiểm soát phù hợp với quy định của điều lệ Quỹ và pháp luật hiện hành; 

3. Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro, giám sát việc xung đột lợi ích trong Công ty Quản lý Quỹ. 

XIII. CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NHÀ ĐẦU TƯ, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

1. Cung cấp tài liệu, thông tin cho Nhà đầu tư 

1.1. Trong vòng tối đa 03 (ba) ngày kể từ ngày định giá (không tính các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật), sau khi 
có xác nhận của Ngân hàng Giám sát, giá trị tài sản ròng của Quỹ, giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ sẽ được công 
bố cho Nhà đầu tư trên các trang thông tin điện tử của Công ty Quản lý Quỹ, tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan, đại 
lý phân phối và các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

1.2. Công ty Quản lý Quỹ định kỳ hàng tháng, quý, năm phải gửi Nhà đầu tư thống kê giao dịch, số dư trên tài khoản, tiểu 
khoản và báo cáo về thay đổi giá trị tài sản ròng của quỹ. Đối với Nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh, Công ty 
Quản lý Quỹ gửi thống kê giao dịch, số dư trên tiểu khoản theo yêu cầu bằng văn bản của Nhà đầu tư. Thời hạn cung cấp 
thông tin không quá 05 (năm) ngày, kể từ ngày nhận được văn bản của Nhà đầu tư.
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1.3. Công ty Quản lý Quỹ phải công bố hoặc cung cấp cho Nhà đầu tư: 

a.  Bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt; báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tài chính năm đã kiểm toán;

b.  Báo cáo tổng kết về hoạt động Quản lý Quỹ, bán niên và cả năm;

c.  Báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ, bán niên và cả năm;

d.  Báo cáo về hoạt động của quỹ, bán niên và cả năm. 

1.4. Các tài liệu quy định tại điểm 1.2 nêu trên được cung cấp miễn phí cho Nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử của Công 
ty Quản lý Quỹ. Thời hạn công bố không muộn quá 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc nửa năm tài chính; và không 
muộn quá 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 

1.5. Trường hợp Nhà đầu tư có yêu cầu, Công ty Quản lý Quỹ phải cung cấp quy trình quản trị rủi ro, nêu rõ các hạn chế đầu 
tư, phương pháp phòng ngừa và quản lý rủi ro sử dụng để quản lý tài sản của quỹ.

2. Chế độ báo cáo, lưu trữ hồ sơ, quản lý thông tin

2.1  Công ty Quản lý Quỹ phải gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

a.  Báo cáo về hoạt động đầu tư của quỹ, định kỳ hàng tháng, bán niên và cả năm; 

b.  Báo cáo tổng kết hoạt động Quản lý Quỹ, bán niên và cả năm;

c.  Báo cáo về các giao dịch tài sản của quỹ;

d.  Báo cáo thống kê về phí giao dịch trong hoạt động đầu tư của quỹ, bán niên và hàng năm;

2.2  Báo cáo phải được gửi kèm theo tệp dữ liệu điện tử trong vòng 05 (năm) ngày kể từ ngày kết thúc tháng, trong vòng 15 
(mười lăm) ngày, kể từ ngày kết thúc quý; trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày kết thúc nửa năm tài chính; và trong 
vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính của Quỹ.

2.3  Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát phải lưu trữ toàn bộ tài liệu chứng từ về hoạt động đầu tư của quỹ theo quy 
định về tổ chức và hoạt động Công ty Quản lý Quỹ. Công ty Quản lý Quỹ, Ngân hàng Giám sát, đại lý phân phối, tổ chức 
cung cấp dịch vụ có liên quan, tổ chức kiểm toán, Ban Đại diện Quỹ và các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm bảo 
mật thông tin về hoạt động của quỹ, thông tin về Nhà đầu tư, không tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba, ngoại trừ theo yêu cầu 
bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

XII. ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC GIẢI ĐÁP THẮC MẮC CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

1. Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt

Trụ sở chính Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (84-4) 3 928 9589

Fax (84-4) 3 928 9590

Website http://www.baoviet.com.vn/fund
 

2. Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt

Trụ sở chính Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại (84-4) 3 928 8080

Fax (84-4) 3 928 9888

Địa điểm phân phối Phòng giao dịch hội sở: Tầng 1, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại:                 (84-4) 3 928 8080/Ext 804

Phòng giao dịch chi nhánh: Số 11, Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại:                  (84-8) 3 821 8564/Ext 320-327
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XIII. CAM KẾT

Công ty Quản lý Quỹ cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông tin và các tài liệu 
đính kèm trong Bản cáo bạch này.

PHỤ LỤC ĐÍNH KÈM

1.  Phụ lục 1. Biểu phí trả cho Dịch vụ ủy quyền 

2.  Phụ lục 2. Hướng dẫn thực hiện giao dịch Chứng chỉ quỹ BVFED

3.  Phụ lục 3. Phương pháp xác định Giá trị tài sản ròng và Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị Chứng chỉ quỹ

4.  Phụ luc 4. Các mẫu giấy đăng ký giao dịch Chứng chỉ quỹ BVFED dành cho Nhà đầu tư cá nhân và Nhà đầu tư tổ chức 
trong nước và ngoài nước  

Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt 
TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Tuấn Trung
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1. Ngân hàng Lưu ký Giám sát 

Phí Loại phí Mức phí

•	0,06%/năm	tính		trên	giá	trị	tài	sản	ròng;

•	Phí	giao	dịch	chứng	khoán	(RVP,	DVP,	RFP,	DFP):	VND150.000	một	giao	dịch

Phí Giám sát Quỹ 0,02%/năm tính  trên giá trị tài sản ròng

Phí Quản trị Quỹ 0,035%/năm tính trên giá trị tài sản ròng

Phí tối thiểu cho dịch vụ Lưu ký, Giám sát và Quản trị quỹ không kể phí giao dịch chứng khóan VND 30,000,000/ tháng

Phí Đại lý chuyển nhượng 0,05% trên giá trị tài sản ròng một năm

Thiết lập dữ liệu Nhà đầu tư Tạo dữ liệu Nhà đầu tư VND 15.000/Nhà đầu tư tạo mới

Tạo dữ liệu Đại lý phân phối VND 1.000.000/Đại lý

Đăng ký Mua mới, Mua lại, Hoán đổi, 
Chuyển nhượng

0,3% trên Giá trị Giao dịch

Phí tối thiểu cho dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho 3 phần việc trên là  VND 20.000.000/ tháng

Các yêu cầu gửi thư  số lượng lớn VND100.000 mỗi Nhà đầu tư 

Phân phối cổ tức •	Giao	dịch	tiền:	0,03%	trên	giá	trị	cổ	tức	Nhà	đầu	tư	nhận	được

•	Tái	đầu	tư:	VND	200.000	mỗi	giao	dịch	cho	mỗi	Nhà	đầu	tư

Tổ chức cung cấp dịch vụ ủy quyền, Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC Việt Nam, với thông tin chi tiết được cung cấp 
trong Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ đi kèm

2. Các dịch vụ khác

 Trả cho các đơn vị cung cấp dịch vụ khác trong quá trình hoạt động của Quỹ như Trung tâm lưu ký chứng khoán, Công ty 
Chứng khoán (nếu có).

Phụ lục 1 

BIỂU PHÍ TRẢ CHO DỊCH VỤ ỦY QUYỀN
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Phụ lục 2 
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ BVFED

I. Thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ trong đợt phát hành lần đầu (IPO)

Thời gian IPO

(1) Nghiên cứu
tài liệu quỹ

(2) Mở Tài khoản
giao dịch CCQ

(3) Chuyển tiền
MUA CCQ

(4) Đặt lệnh
MUA CCQ

(5) Giấy phép
thành lập

Trực tiếp, điện
thoại, Website,

Email
Trực tiếp

Đại lý Phân phối
BVSC

Ngân hàng giám sát
HSBC

Đại lý Phân phối
BVSC

Chuyển khoản từ
TK đứng tên

NĐT

Trực tiếp, điện
thoại, Fax

(xác nhận văn
bản sau)

Trực tiếp, Fax,
Email

Xác nhận

NHÀ ĐẦU TƯ

 

Bước 1. Mở Tài khoản giao dịch Chứng chỉ Quỹ

•	 Nhà đầu tư phải tiến hành đăng ký mở tài khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở để thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ 
lần đầu,

•	 Nhà đầu tư thực hiện đăng ký mở tài khoản giao dịch và có thể đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đồng thời tại Đại lý phân 
phối Chứng chỉ Quỹ (Đại lý phân phối) mà được Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt chỉ định.

•	 Hồ sơ đăng ký mở Tài khoản giao dịch và Lệnh đặt Mua yêu cầu như sau:

1. Đối với Nhà đầu tư Cá nhân, các giấy tờ kèm theo bao gồm:

•	 Giấy Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở (Giấy đăng ký mở tài khoản), mẫu chung dành cho Nhà đầu tư cá nhân/ tổ 
chức trong và ngoài nước.

•	 Phiếu Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở  

•	 Bản sao có công chứng CMND / hộ chiếu

•	 Các loại giấy tờ khác như: xác nhận tài khoản ngân hàng thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ. 

2. Đối với Nhà đầu tư Tổ chức, các giấy tờ yêu cầu bao gồm:

•	 Giấy Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ Quỹ Mở  

•	 Phiếu Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở 

•	 Bản sao có công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các bản điều chỉnh (nếu có)

•	 Bản chính Giấy uỷ quyền chỉ định Người tham gia ký kết và giao dịch trên tài khoản tại Đại lý phân phối.
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•	 Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ 
BVFED tại Ngân hàng Giám sát (HSBC Việt Nam) bằng tiền Đồng Việt Nam. Số tiền đăng ký tối thiểu là 2.000.000 VNĐ 
(hai triệu Việt nam đồng).

•	 Thông tin về chi tiết để chuyển khoản tiền mua Chứng chỉ Quỹ BVFED:

Số tài khoản 002-885887-001

Tên tài khoản Qũy Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Tên ngân hàng HSBC Việt Nam

Số tiền đăng ký mua Số tiền đăng ký mua    

Nội dung [Mã đăng ký của Nhà đầu tư]_dang ky mua_BVFED

Lưu ý: Tiền đăng ký mua hợp lệ là tiền nhận được từ Tài khoản của Nhà đầu tư mà đã được điền đầy đủ trong Phiếu đăng ký mở 
tài khoản.

•	 Đại lý phân phối sẽ tiến hành kiểm tra bảo đảm hồ sơ đăng ký mở tài khoản, lệnh mua đã được cung cấp đầy đủ thông 
tin yêu cầu và ký hợp lệ, đồng thời kiểm tra khoản tiền lệnh đăng ký đã được chuyển đến tài khoản phong tỏa của Quỹ 
tại Ngân hàng giám sát.

•	 Thời hạn chót nhận lệnh đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ BVFED lần đầu sẽ là thời điểm kết thúc đợt huy động vốn của Quỹ 
và sẽ được thông báo tại thời điểm Quỹ được phép huy động.

Bước 2:  Đại lý phân phối kiểm tra và chuyển hồ sơ đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đến Đại lý chuyển 
nhượng

•	 Đại lý phân phối sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, chính xác các thông tin ghi trên Giấy Đăng Ký Giao Dịch Chứng Chỉ 
Quỹ Mở và Lệnh mua mà Nhà đầu tư đã cung cấp đồng thời:

•	 Đối chiếu với Ngân hàng giám sát số tiền đăng ký mua đã được chuyển vào tài khoản phong tỏa trước thời hạn chót 
nhận Lệnh đăng ký mua.

•	 Có thể yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ/ thông tin cần thiết theo đúng quy định.

•	 Lệnh đặt mua được có hiệu lực khi Đại lý phân phối kiểm tra thông tin đăng ký mua của Nhà đầu tư là phù hợp theo quy 
định, xác nhận sồ tiền đã chuyển vào tài khoản là chính xác và trước thời hạn chót nhận lệnh đăng ký mua. Sau khi kiểm 
tra tính đầy đủ, chính xác của “Phiếu Đăng Ký Mua Chứng Chỉ Quỹ Mở” từ Nhà đầu tư, Đại lý phân phối tiến hành xử lý 
và lưu hồ sơ của Nhà đầu tư đồng thời thực hiện quy trình Nhận Biết Khách Hàng và Phòng Chống Rửa Tiền được quy 
định bởi Công ty quản lý Quỹ.

•	 Đại lý phân phối tổng hợp các lệnh và chuyển thông tin/ chỉ thị điện tử vào Hệ thống xử lý giao dịch của Đại lý chuyển 
nhượng. 

Bước 3: Đại lý chuyển nhượng tổng hợp lệnh mua và phân bổ giao dịch 

•	 Sau khi nhận được bản tổng hợp lệnh đăng ký mở tài khoản và lệnh mua từ đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng sẽ 
kiểm tra và thực hiện ghi nhận số tiền đăng ký mua từ Nhà đầu tư và thông báo cho Đại lý phân phối và BVF.

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ được phân phối được tính theo công thức sau:

Số lượng CCQ được phân phối =
Số tiền đăng ký mua

Giá phát hành

•	 Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán ít hơn giá trị mua tối thiểu (2 triệu đồng), thì việc đăng ký mua chứng chỉ quỹ 
lần đầu là không hợp lệ. Số tiền đăng ký mua này sẽ được hoàn trả cho Nhà đầu tư sau năm (05) ngày kể từ ngày Quỹ 
nhận được Giấy phép thành lập. Chi phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả tiền trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu 
tư chịu.
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•	 Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong Lệnh mua, và không thấp hơn 
giá trị mua tối thiểu, thì số lượng Chứng chỉ Quỹ được phân phối sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã được thanh toán.

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu 
phẩy.

•	 Kết quả giao dịch sẽ được Đại lý phân phối thông báo đến Nhà đầu tư đăng ký mua sau khi Quỹ BVFED nhận Giấy phép 
hoạt động từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Bước 4: Xác nhận giao dịch

Đại lý phân phối dựa trên kết quả giao dịch được thông báo từ Đại lý chuyển nhượng sẽ gởi kết quả cùng với thông tin tài 
khoản giao dịch chứng chỉ quỹ mở đến Nhà đầu tư.

II. Thực hiện giao dịch chứng chỉ Quỹ mở tại các lần giao dịch tiếp theo:

Bước 1: Đăng ký giao dịch

•	 Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán Chứng Chỉ Quỹ Mở” và gửi đến Đại lý phân phối.

•	 Trường hợp Nhà đầu tư lần đầu thực hiện giao dịch chứng chỉ quỹ mở sau khi Quỹ thành lập, Nhà đầu tư cần mở tài 
khoản giao dịch và có thể kết hợp với đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ (tương tự như quy trình mua Chứng chỉ Quỹ lần đầu 
- được hướng dẫn nêu trên).

Đối với Lệnh đặt mua CCQ: 

•	 Nhà đầu tư cần đảm bảo tiền mua Chứng chỉ Quỹ đã được chuyển đến tài khoản của Quỹ BVFED trước thời điểm chốt 
sổ lệnh: 10g30 sáng ngày T-1 (trong đó; ngày T là ngày ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ, ngày thứ Năm thứ nhất và thứ ba 
hàng tháng).

•	 Lệnh mua Chứng chỉ Quỹ phải được thực hiện bằng tiền Đồng Việt Nam.

•	 Số tiền đăng ký tối thiểu là 1.000.000 VNĐ (một triệu Việt Nam đồng)

•	 Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua Chứng chỉ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ 
BVFED tại Ngân hàng Giám sát.

•	 Thông tin về chi tiết để chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ BVFED:

Số tài khoản (Theo hướng dẫn của Đại lý phân phối)

Tên tài khoản Qũy Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt

Tên ngân hàng HSBC Việt Nam

Số tiền đăng ký mua Số tiền đăng ký mua bằng tiền Đồng Việt Nam

Nội dung [Mã đăng ký của Nhà đầu tư]_dang ky mua_BVFED

Đối với Lệnh đặt bán CCQ: 

•	 Nhà đầu tư cần đảm bảo có số dư Chứng chỉ Quỹ trong tài khoản.

•	 Nhà đầu tư cần đảm bảo Lệnh đặt bán đáp ứng yêu cầu về số lượng Chứng chỉ Quỹ.

Bước 2:  Kiểm tra và tiếp nhận Phiếu đăng ký giao dịch

Đại lý Phân phối sẽ tiến hành kiểm tra tính đầy đủ, chính xác các thông tin ghi trên “Phiếu Đăng Ký Mua/ Bán Chứng Chỉ Quỹ 
Mở” mà Nhà đầu tư đã cung cấp.
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1.  Đối với Lệnh đặt Mua:

10h30 sáng
T-1 T + 3

NHÀ ĐẦU TƯ

(1) Nghiên cứu
tài liệu quỹ

(2) Mở Tài khoản
giao dịch CCQ

(3) Chuyển tiền
MUA CCQ

(4) Đặt lệnh
MUA CCQ

(5) Nhận xác
nhận giao dịch

Mua thành công

Trực tiếp, điện
thoại, Website,

Email
Trực tiếp

Đại lý Phân phối
BVSC

Ngân hàng giám sát
HSBC

Đại lý Phân phối
BVSC

Chuyển khoản từ
TK đứng tên

NĐT

Trực tiếp, điện
thoại, Fax

(xác nhận văn
bản sau)

Trực tiếp, Fax,
Email

•	 Đại lý Phân phối sẽ đối chiếu với Ngân hàng giám sát số tiền Nhà đầu tư đăng ký mua đã được chuyển vào tài khoản của 
Quỹ trước thời điểm đóng sổ lệnh.

•	 Đại lý phân phối có thể yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung hoặc điều chỉnh hồ sơ/thông tin cần thiết theo đúng quy định.

•	 Lệnh đặt Mua chỉ được có hiệu lực khi Đại lý phân phối kiểm tra thông tin đăng ký mua của Nhà đầu tư là phù hợp theo 
quy định và xác nhận sồ tiền đã chuyển vào tài khoản Quỹ là chính xác và trước thời điểm đóng sổ lệnh.

•	 Trong trường hợp tổng số tiền thanh toán ít hơn hoặc nhiều hơn số tiền đăng ký ghi trong lệnh mua, và không thấp hơn 
giá trị mua tối thiểu, thì số lượng chứng chỉ quỹ được phân phối sẽ căn cứ vào tổng số tiền thực tế đã được thanh toán.

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống tới số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

•	 Trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ mở rơi vào những trường hợp là giao dịch không 
hợp lệ được nêu trong Bán cáo bạch này, thì giao dịch đăng ký mua không được thực hiện trong kỳ giao dịch này. Số tiền 
đặt mua sẽ được tự động chuyển đến Tài khoản đứng tên Nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày giao dịch

2. Đối với Lệnh đặt Bán: 

•	 Lệnh đặt Bán chỉ được có hiệu lực khi số lượng Chứng chỉ Quỹ đăng ký bán ít hơn hoặc bằng số lượng Chứng chỉ Quỹ 
hiện đang sở hữu.

10h30 sáng
T-1 T + 3 T + 5

NHÀ ĐẦU TƯ

Trực tiếp, điện
thoại, Fax

(xác nhận văn
bản sau)

(1) Đặt lện BÁN
CCQ

(2) Nhận xác
nhận giao dịch

BÁN thành công
(3) Nhận tiền

BÁN CCQ

Trực tiếp, điện
thoại, Website,

Email

Đại lý Phân phối
BVSC

Ngân hàng giám sát
HSBC

Chuyển khoản từ
TK đứng tên

NĐT
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•	 Số lượng đơn vị Quỹ còn lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng Chứng chỉ Quỹ tối thiểu duy trì tài khoản là 
50 (năm mươi) chứng chỉ quỹ.

•	 Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại trong tài khoản nhỏ hơn số lượng tối 
thiểu để duy trì tài khoản, thì Nhà đầu tư phải thực hiện đăng ký bán toàn bộ số Chứng chỉ Quỹ còn lại cùng lúc tại kỳ 
giao dịch này.

•	 Trong trường hợp số dư tài khoản thấp hơn 50 (năm mươi) Chứng chỉ Quỹ sau khi Lệnh đặt Bán được xác nhận giao dịch 
thành công thì toàn bộ sẽ được tự động bán tại ngày giao dịch kế tiếp nếu Nhà đầu tư không có lệnh đặt mua mới và số 
tiền sẽ được chuyển tới Tài khoản của Nhà đầu tư trong vòng 5 ngày kể từ ngày giao dịch.

•	 Sau khi kiểm tra tính đầy đủ, chính xác của Phiếu đăng ký mua/ bán từ Nhà đầu tư, Đại lý phân phối sẽ tiếp nhận lệnh và 
chuyển thông tin/chỉ thị điện tử tới Đại lý chuyển nhượng.

Bước 3: Giao dịch và kết quả giao dịch chứng chỉ Quỹ

Sau khi nhận được các lệnh đặt mua/bán từ Nhà đầu tư thông qua Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng sẽ kiểm tra và thực 
hiện các giao dịch mà Nhà đầu tư đã đăng ký.

Giá giao dịch Chứng chỉ Quỹ được tính căn cứ theo giá trị tài sản ròng (NAV) của Quỹ được công bố vào ngày T (ngày giao dịch).

1. Đối với lệnh đặt mua, việc giao dịch sẽ được thực hiện như sau:

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ phân phối được tính theo công thức sau:

Số lượng CCQ được phân phối =
Số tiền đăng ký mua x (1- Phí phát hành(%))

NAV của đơn vị Quỹ tại ngày giao dịch

•	 Phí phát hành: 0,5% tổng giá trị tiền chuyển đặt mua

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ sau khi phân phối có thể là số lẻ ở dạng thập phân, làm tròn xuống đến số hạng thứ hai sau dấu phẩy.

2.  Đối với lệnh đặt bán, việc giao dịch sẽ được thực hiện như sau:

•	 Số tiền bán Chứng chỉ Quỹ được tính theo công thức sau:

Giá trị Bán được nhận = Số lượng CCQ được mua lại  x NAV của đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch  x (1– Phí mua lại(%))

•	 Phí mua lại: được xác định dựa vào thời gian nắm giữ như sau:

•	 Dưới 3 (ba) tháng: 1% (một phần trăm) giá trị giao dịch thành công;

•	 Từ 3 (ba) tháng trở lên: 0,5% (không phẩy năm phần trăm) giá trị giao dịch thành công;

•	 Trường hợp số lượng đặt bán có các thời điểm nắm giữ khác nhau, Quỹ sẽ áp dụng nguyên tắc mua trước bán trước 
có nghĩa là các Chứng chỉ Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên, kế đến là các Chứng chỉ Quỹ có thời 
gian nắm giữ ngắn hơn.

•	 Số lượng Chứng chỉ Quỹ còn lại sau khi bán sẽ được làm tròn xuống đến số hạng thứ 2 sau dấu phẩy.

3. Lệnh bán có thể không được thực hiện, hoặc chỉ được thực hiện một phần theo quy định tại Chương IX, mục 2.4.5 “Thực 
hiện một phần lệnh giao dịch, tạm dừng giao dịch chứng chỉ quỹ” của Bản cáo bạch này.

4. Trường hợp lệnh Bán của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện mua lại một phần theo quy định tại Chương IX, mục 2.4.5 tại Bản 
cáo bạch này, phần lệnh chưa được thực hiện lớn hơn, bằng hoặc thấp hơn số lượng tối thiểu để duy trì tài khoản (50 Chứng 
chỉ Quỹ), phần lệnh chưa thực hiện được sẽ tự động bị hủy. Nếu nhà đầu tư muốn thực hiện tiếp các lệnh bán của mình thì 
cần tiến hành đăng ký giao dịch tại kỳ giao dịch kế tiếp.

Bước 4: Xác nhận giao dịch và nhận tiền bán Chứng chỉ Quỹ

•	 Đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật đầy đủ thông tin về sở hữu sau mỗi kỳ giao dịch của Nhà đầu tư tại sổ chính và cung 
cấp thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến nhà đầu tư bản xác nhận giao dịch trong vòng 03 (ba) ngày làm 
việc kể từ ngày giao dịch Chứng chỉ Quỹ (T+3).

•	 Theo chỉ thị của BVF, Ngân hàng giám sát sẽ thực hiện thanh toán tiền bán Chứng chỉ Quỹ bằng hình thức chuyển khoản 
trực tiếp từ tài khoản Quỹ đến tài khoản của Nhà đầu tư trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày giao dịch (T+5).



51QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Phụ lục 3 
PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG VÀ 
GIÁ TRỊ TÀI SẢN RÒNG TRÊN MỘT ĐƠN VỊ CHỨNG CHỈ QUỸ BVFED

1. Nguyên tắc chung của việc định giá các tài sản đầu tư của quỹ

Việc định giá các tài sản đầu tư của Quỹ phải tuân theo các nguyên tắc sau: 

1. Định giá tài sản trên nguyên tắc định giá thị trường, phản ánh sát nhất với giá trị của các tài sản và khả năng thực hiện 
các giao dịch của Quỹ BVFED.

2. Việc định giá phải đảm bảo được thực hiện theo các quy định, quy trình, nguyên tắc, phương pháp định giá phù hợp với 
quy định của pháp luật, quy định tại Điều lệ Quỹ, quy định tại Sổ tay định giá cũng như phù hợp với thông lệ quốc tế và 
điều kiện thị trường của Việt Nam; 

3. Việc thay đổi nguyên tắc, phương pháp định giá để phù hợp với điều kiện thị trường Việt Nam sẽ được BVF đề xuất để 
cấp có thẩm quyền theo Điều lệ Quỹ thông qua.

2. Phương pháp định giá

2.1  Đối với tiền gửi thanh toán tại ngân hàng: số dư trên tài khoản thanh toán, tài khoản phong tỏa tại trước ngày định giá. 

2.2  Đối với tiền gửi có kỳ hạn: giá trị định giá bằng vốn gốc đầu tư cộng với lãi dự thu theo hợp đồng tính tời ngày trước 
ngày định giá.

2.3  Đối với tín phiếu kho bạc, hối phiếu ngân hàng, thương phiếu, chứng chỉ tiền gửi có thể chuyển nhượng, trái phiếu và 
các công cụ thị trường tiền tệ chiết khấu: giá định giá bằng giá mua cộng với lãi lũy kế tính tời ngày trước ngày định giá.

2.4  Đối với chứng khoán niêm yết:

2.4.1 Đối với cổ phiếu trong VN 30:

•	 Đối với cổ phiếu có giao dịch: lấy giá đóng cửa gần nhất của các cổ phiếu trước ngày giao dịch.

•	 Đối với cổ phiếu không có giao dịch nhiều hơn 02 (hai) tuần tính đến ngày trước ngày định giá, ưu tiên lựa chọn giá 
trị thấp nhất giữa: giá vốn đầu tư, giá giao dịch gần nhất, giá trị sổ sách của tổ chức phát hành hoặc giá định giá bằng 
phương pháp định giá được Ban đại diện Quỹ phê duyệt.

2.4.2 Đối với Trái phiếu Chính phủ niêm yết: 

•	 Nếu có giao dịch: lấy giá yết (giá sạch) trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán tại ngày có giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá cộng lãi dự thu đến thời điểm định giá.

•	 Trường hợp không có giá giao dịch nhiều hơn 02 (hai) tuần tính đến ngày trước ngày định giá, giá Trái phiếu được lựa 
chọn cho từng loại trái phiếu như sau:

•	 Trái phiếu chính phủ có kỳ hạn còn lại dưới 12 tháng: áp dụng định giá theo phương pháp giá trị sổ sách (bằng giá 
trị đầu tư (giá sạch) cộng lãi coupon dự thu đến thời điểm trước ngày định giá.

•	 Trái phiếu có thời hạn đáo hạn từ 12 tháng trở lên, định giá theo thứ tự ưu tiên như sau: 

•	 Sử dụng lãi suất chiết khấu của trái phiếu có cùng kỳ hạn với kỳ hạn còn lại của TP được định giá được lấy từ 
đường cong lãi suất cung cấp bởi VBMA hoặc lãi suất giao dịch của TP có cùng kỳ hạn trên HNX (trong trường 
hợp lấy lãi suất được cung cấp bởi HNX, phải đảm bảo đó là giao dịch outright không phải giao dịch repo).
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•	 Trong trường hợp lãi suất được cung cấp bởi VBMA không có lãi suất của trái phiếu cùng kỳ hạn với kỳ hạn còn 
lại với Trái phiếu của Quỹ, sử dụng phương pháp trọng số theo thời gian để xác định lãi suất chiết khấu trên 
đường cong lãi suất do VBMA cung cấp để làm lãi suất tham chiếu và thực hiện việc định giá. 

•	 Trong trường hợp thanh khoản thấp quá, định giá theo phương pháp giá trị sổ sách và bằng  giá trị đầu tư (giá 
sạch) cộng  lãi coupon dự thu đến thời điểm định giá, hoặc giá được xác định theo phương pháp định giá khác 
được Ban đại diện quỹ phê duyệt.

2.5 Đối với quyền mua cổ phiếu: Cơ sở xác định giá trị quyền bằng giá trị thị trường của cổ phiếu tại ngày có giao dịch gần 
nhất đến trước ngày định giá trừ đi giá phát hành nhân với tỷ lệ thực hiện quyền và số lượng quyền được hưởng. Trong 
trường hợp định giá quyền xác định là âm (-), giá sử dụng để định giá là 0 (không đồng).

2.6 Đối với cổ phiếu thưởng: Cơ sở xác định giá là giá đóng cửa của cổ phiếu niêm yết tính đến ngày trước ngày định giá.

2.7 Cổ phiếu bị đình chỉ giao dịch, hoặc hủy niêm yết hoặc hủy đăng ký giao dịch: giá của cổ phiếu được xác định theo thứ 
tự ưu tiên từ trên xuống một trong các mức giá sau: 

•	 Giá trị sổ sách; hoặc 

•	 Mệnh giá; hoặc 

•	 Giá xác định theo phương pháp định giá khác được cấp có thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ Quỹ thông qua.

2.8  Cổ phiếu của tổ chức trong tình trạng giải thể, phá sản: giá của cổ phiếu được xác định theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống 
một trong các mức giá sau: 

•	 80% giá trị thanh lý của cổ phiếu đó tại ngày lập bảng cân đối kế toán gần nhất trước ngày định giá; hoặc 

•	 Giá xác định theo phương pháp định giá khác được Ban đại diện Quỹ thông qua.

2.9 Các tài sản được phép đầu tư khác: Giá xác định theo phương pháp được Ban đại diện Qũy thông qua.

3 Phương pháp xác định NAV và NAV/1CCQ 

•	 NAV = Tổng tài sản có của Quỹ - Tổng nợ phải trả của Quỹ.

Số lượng CCQ được phân phối = Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Đơn vị quỹ  đang lưu 
hành tại ngày giao dịch gần nhất trước Ngày định giá.

•	 NAV/1CCQ = Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ chia cho tổng số Đơn vị Quỹ  đang lưu hành tại ngày giao dịch gần nhất trước 
Ngày định giá.

Ghi chú: 

•	 Tổng tài sản nợ, có được xác định theo các nguyên tắc được quy định trong chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán 
Quỹ mở và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

•	 Lãi lũy kế là: khoản lãi tính từ thời điểm trả lãi gần nhất tới thời điểm trước ngày định giá;

•	 Giá trị sổ sách (book value):

•	 Đối với tài sản là trái phiếu: giá trị sổ sách là giá sạch (clean).

•	 Đối với tài sản là cổ phiếu: giá trị sổ sách của cổ phiếu trong danh mục là giá book value có báo cáo kiểm toán gần 
nhất của tổ chức phát hành (bao gồm cả báo cáo tài chính bán niên có xác nhận của kiểm toán).
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Phụ lục 4 
CÁC MẪU GIẤY ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ BVFED DÀNH CHO  
NHÀ ĐẦU TƯ CÁ NHÂN VÀ NHÀ ĐẦU TƯ TỔ CHỨC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Địa chỉ / Address: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội  | Tel: +844 3828 9589 | Fax: +844 3928 9590 | www.baoviet.com.vn/fund

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

GIẤY ĐĂNG KÝ MỞ TÀI KHOẢN GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ MỞ
QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT  

ACCOUNT OPENING APPLICATION FORM 
BAOVIET EQUITY DYNAMIC OPEN-ENDED FUND

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR’S INFORMATION

Chủ Tài khoản 
Account Holder

Quốc tịch
Nationality

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD 
ID/Passport/Business License No. 

Ngày cấp:  
Issuing date 

Nơi cấp: 
Issuing place 

Ngày tháng năm sinh
Date of birth

Giới tính                Nam                          Nữ      
Sex                               Male                              Female

Địa chỉ thường trú / Trụ sở  
Permanent address / H.O

Điện thoại nhà riêng                                                           Điện thoại nơi làm việc                                                      Số Fax  
Phone                                                                                                      Business phone                                                                                 Fax No. 

Điện thoại di động
Mobile 

Thư điện tử                               
Email address

Mã số thuế tại Việt Nam
Vietnamese Tax code

Mã số giao dịch (*)
Securities trading code

Hình thức nhận báo cáo
Receiving statement  methods                                                         

Thư điện tử
Email

Tại quầy
At counter

Số tài khoản
Bank account number 

Tên chủ tài khoản  (*)
Bank account holder

Tại chi nhánh ngân hàng
Bank branch name 

Loại tài khoản: Thông thường/ Tài khoản “góp vốn mua cổ phần” (CCA) (CCA áp dụng cho NĐTNN) (**)
Account type: Normal / “capital contribution account” (CCA) (CCA applied for Foreign Investor)

Lưu ý                 (*)  Tài khoản ngân hàng phải đứng tên Nhà đầu tư/Chủ Tài khoản và được sử dụng để nhận các khoản thanh toán từ hoạt động giao dịch chứng chỉ quỹ. 
Note                      Bank account holder must be in the name of Investor / Account holder and used to receive payments from trading fund units

 (**) Trường hợp Nhà đầu tư nước ngoài phải đăng ký tài khoản CCA để mua chứng chỉ quỹ và nhận các khoản thanh toán từ giao dịch chứng chỉ quỹ theo quy định 
về quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
In case of Foreign Investor, CCA must be registered to buy fund units and receive payments from trading fund units under foreign exchange management provisions of the 
State Bank of Vietnam

Trường hợp nhà đầu tư tổ chức, đề nghị bổ sung thông tin người được ủy quyền đặt lệnh và người đại diện theo pháp luật 
In case of organizational investor, please add information of authorized person for trading and legal representative 

Tên giao dịch
Business name

Tên viết tắt
Abbreviation

Họ và tên người đại diện theo pháp luật 
Legal representative’s name 

Số CMND/Hộ chiếu: 
ID/Passport

Ngày cấp:                                                     Nơi cấp
Issuing date                                                          Issuing place

Chức vụ
Position 

Thư điện tử                                                                           Điện thoại nơi làm việc                                                      Điện thoại di động  
Email                                                                                                      Business phone                                                                                 Mobile

Họ và tên người được ủy quyền đặt lệnh
Name of authorized person for trading orders

Số CMND/Hộ chiếu
ID/Passport

Ngày cấp                                                      Nơi cấp
Issuing date                                                  Issuing place

Chức vụ
Position

Thư điện tử
Email address

Điện thoại nơi làm việc
O�  ce phone number

Điện thoại di động
Mobile

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản:
Account No: 

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...
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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

II. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ / INVESTOR COMMITMENT
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều Lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
I have read and agreed with the Prospectus and Fund Charter of Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund

Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks

III. THÔNG TIN VỀ NGƯỜI ĐƯỢC HƯỞNG LỢI / BENEFICIARY’S INFORMATION
Theo cơ chế giao dịch chứng chỉ quỹ tại Bản Cáo bạch và Điều lệ Quỹ, thông tin của Người được hưởng lợi và Nhà đầu tư phải là như nhau
Pursuant to fund unit trading mechanism in the Prospectus and Fund Charter, information of Bene� ciary and Investor must be identical

IV. THÔNG TIN CỦA ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI / DISTRIBUTOR’S INFORMATION

Tên của tổ chức làm đại lý phân phối 
Distribution Agent name

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 
Baoviet Securities Joint Stock Company

Số Giấy phép thành lập 
License No.  01/UBCK-GP

Ngày cấp: 26/11/1999 
Issuing date 

Địa chỉ trụ sở
Head o�  ce address Tầng 1, Tòa nhà Bảo Việt, số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: 84 4 3928 8080
Phone No. Fax: 84 4 3928 9888 Trang chủ:  www.bvsc.com.vn

Website

Thông tin về địa điểm phân phối

Địa chỉ địa điểm phân phối
Distribution address 

Điện thoại
Phone No. Fax 

Nhân viên phân phối
Broker Name
Email:                                                        

Số Giấy Chứng chỉ hành nghề
Broker Certi� cate No.  
Ngày cấp
Issuing date

Điện thoại
Phone No.
Di động
Mobile

V – XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN / CONFIRMATION OF PARTIES

Nhà đầu tư Investor
Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)

Signature with full name and sealed (for institutional investor)

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Bảo Việt
Baoviet Fund Management Co., Ltd.

Tên / Name: Bùi Tuấn Trung
Chức vụ / Title: Tổng giám đốc / Chief Executive OÈ  cee

Ngày (Date):

Chữ ký mẫu của Nhà đầu tư
Specimen signature of Investor

Chữ ký mẫu của người được ủy quyền (nếu Nhà đầu tư tổ chức)
Specimen signature of authorized person (for Institutional investor)

Chữ ký 1 / Signature 1 Chữ ký 2 / Signature 2 Chữ ký 1 / Signature 1
Ghi rõ họ tên / Full name

Chữ ký 2 / Signature 2
Ghi rõ họ tên / Full name

Phần dành cho đại lý phân phối - for distribution agent only

Nhân viên giao dịch / Receiver
Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name

Kiểm soát / Supervisor
Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name

Đại diện có thẩm quyền
Ký, đóng dấu, ghi họ tên / Signed, stamped, full name
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VI. THÔNG TIN CHUNG / GENERAL INFORMATION
Nhà đầu tư đồng ý rằng Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân hàng giám sát hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác có liên quan có quyền 
sử dụng, lưu giữ, tiết lộ, chuyển, soạn, kết hợp, lấy và trao đổi (bất kể trong hoặc ngoài lãnh thổ Việt Nam), các thông tin liên quan đến Nhà đầu tư 
hoặc do Nhà đầu tư cung cấp trực tiếp hay gián tiếp, với, từ hoặc kết hợp với bất kỳ bên thứ ba nào mà Công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, ngân 
hàng giám sát hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ khác xét thấy là cần thiết. Khách Hàng cũng hiểu và đồng ý rằng bên thứ ba nhận thông tin đó có 
thể phải tiết lộ thông tin theo yêu cầu luật áp dụng. Tất cả các thông tin sẽ được nỗ lực bảo vệ ở mức độ hợp lý tránh việc bị xâm nhập hoặc tiết lộ 
trái phép. 

The Investor agrees that the Fund Management Company, custodian bank, supervisory bank or other related service providers are authorized to use, store, 
disclose, transfer, compile, match, obtain and/or exchange (whether within or outside Vietnam), all information pertaining to, or directly or indirectly pro-
vided by, the Investor to, from or with any third party as the Fund Management Company, custodian bank, supervisory bank or other related service provid-
ers may consider to be necessary. The Investor also understands and agrees that those third-party recipients may have to disclose information if required 
by the applicable laws. All information will be a� orded at a reasonable level of protection against any unauthorized access or disclosure.

Giấy Đăng ký giao dịch Chứng chỉ quỹ mở được lập thành 3 bản chính và được lưu trữ bởi Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt, Đại lý phân phối và 
Nhà đầu tư.

The Account opening application form will be made in 3 original copies and retained by Baoviet Fund Management Co., Ltd., Distribution Agent and Investor.

Đại lý phân phối sẽ thông báo số tài khoản sở hữu chứng chỉ quỹ tới Nhà đầu tư sau khi nhận được xác nhận từ Đại lý chuyển nhượng

Distribution Agent will inform investor the account number after receiving the con� rmation from Transfer agent

VII. DANH MỤC CHỨNG TỪ / DOCUMENTS CHECK-LIST

Nhà đầu tư cá nhân
Individual Investor 
(*) Với Nhà đầu tư cá nhân nước ngoài / 
For Foreign Individual Investor

1.   Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở
      Account opening application form

2.   Bản sao công chứng của CMND / Hộ chiếu của Nhà đầu tư
      Certi� ed Copy of ID / Passport of Investor

3.   Giấy xác nhận của Ngân hàng về việc mở Tài khoản góp vốn mua cổ phần
      Bank con� rmation of opening the Capital Contribution Account (*)

4.   Bản sao giấy cấp mã số giao dịch chứng khóan
      Certi� ed copy of securities trading code (*)

Nhà đầu tư tổ chức
Institutional Investor
(*) Với Nhà đầu tư tổ chức nước ngoài / 
For Foreign Institutional Investor

5.   Bản sao công chứng Giấy cấp mã số giao dịch chứng khoán (*)
      Certi� ed copy of Securities trading code (*)

6.   Bản sao công chứng của CMND / Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật
      Certi� ed Copy of ID / Passport of Legal Representative

7.   Bản sao công chứng của CMND / Hộ chiếu của người được ủy quyền (nếu có)
      Certi� ed Copy of ID / Passport of authorized person (if applicable)

8.   Quyết định bổ nhiệm / ủy quyền (nếu có)
      Decision of Appointment / Delegation (if applicable)

9.   Giấy chỉ định người liên lạc (nếu có)
      Appointment letter for main contact (if applicable)

Hồ sơ khác: …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ……. …. 

Other documents: ……………………. ………. …………………. …………………. …………………. …………………. …………………. ……. …. 
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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

NỘI DUNG
CATEGORY

THÔNG TIN CŨ
OLD INFORMATION

THÔNG TIN MỚI
NEW INFORMATION

Chữ ký mẫu của Chủ tài khoản
(trường hợp thay đổi chữ ký)
Specimen signature of Account holder
(in case of changing signature)

Chữ ký mẫu của Người được ủy quyền
(trường hợp thay đổi chữ ký)
Specimen signature of Authorized person
(in case of changing signature)

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên là đúng sự thực và chính xác. Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên trước pháp luật
I hereby declare that all information given above is true and accurate. I am responsible by law for all information given in this form

Người yêu cầu / Required person
Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name

Nhân viên giao dịch / Teller
Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name

Trưởng phòng giao dịch 
 Head of Trading department

Ký, ghi rõ họ tên / Signed, full name

PHIẾU YÊU CẦU THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN
REQUEST OF CHANGING ACCOUNT INFORMATION

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT HOLDER

Họ và tên người yêu cầu
Account holder 

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản
Account No.

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...

II. NỘI DUNG THAY ĐỔI / CHANGING INFORMATION CONTENT
Hôm nay, ngày …. . . . tháng …. . . . năm …. . . . . . , tôi đề nghị thay đổi các nội dung như sau
Today, date …. . . . month …. . . . year …. . . . . . , I request to change some contents as follows:
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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA: 
CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

SUBSCRIPTION FORM: 
BAOVIET EQUITY DYNAMIC OPEN-ENDED FUND’S FUND UNIT

III. THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN TIỀN MUA / REMITTANCE DETAILS

Mã số giao dịch chuyển khoản
Transaction number 

Thời gian thực hiện chuyển khoản
Transaction time

Tên ngân hàng thực hiện 
Name of transaction bank

Chi nhánh thực hiện chuyển khoản
Name of transaction bank branch

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ / DECLARATION AND SIGNATURE
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều Lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
I have read and agreed with the Prospectus and Fund Charter of Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks

Nhà đầu tư
Investor

Nhân viên nhận lệnh
Teller

Trưởng phòng giao dịch
Head of trading department

Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)
  Signature with full name and sealed 

(for institutional investor)

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

V. GHI CHÚ (NẾU CÓ) / NOTE (IF APPLICABLE) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ MUA / SUBSCRIPTION DETAILS

Số tiền đăng ký mua / Subscription amount

- Bằng số VNĐ / In number VND

- Bằng chữ / In words

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT HOLDER

Tên chủ tài khoản
Account holder                                  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Tên người được ủy quyền
Name of Authorized person  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản
Account No.

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...
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CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
BAOVIET FUND MANAGEMENT CO.,LTD. MEMBER OF BAOVIET GROUP  

VI.CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG / IMPORTANT NOTES
Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất Mẫu đăng ký Mua này
Please read these notes before completing this Subscription Form

A. Thông tin giao dịch chung A. General trading information

1) Ngày giao dịch (ngày T) được thực hiện vào thứ 5 với tần suất 2 (hai) tuần/lần. Vui 
lòng xem thêm chi tiết ngày giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

1) Trading day (day T) shall be made on Thursday every 2 (two) weeks. Please refer 
details of the trading day in the Prospectus and Fund charter.

2) Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 ngày T-1 (thứ tư), thời điểm cuối cùng mà Đại 
lý phân phối nhận Phiếu lệnh đặt mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ và xác 
nhận tiền mua chứng chỉ quỹ từ Nhà đầu tư đã được chuyển vào tài khoản phong 
toả của Quỹ tại Ngân hàng giám sát. Vui lòng xem thêm chi tiết Thời điểm đóng 
sổ lệnh tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ

2) Cut-oÅ  time is 10h30 day T-1 (Wednesday), the Ç nal deadlines for Distribution 
Agent to receive any Subscription/ Redemption/ Switching orders and conÇ rm 
that the money is transferred from Investors to the Fund’s blocked account in the 
Supervisory bank. Please refer details of the Cut-oÅ  Time in the Prospectus and 
Fund charter.

3) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định tại 
Ngày định giá (ngày T) và được công bố trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ 
Ngày giao dịch tại trang chủ của Công ty quản lý quỹ và Đại lý phân phối.

3) Trading  value  of  fund  unit  is  the  net  asset  value  (NAV)  per  unit, deter-
mined on the Valuation date (day T) and published within 3 (three) working days 
after the Trading day on websites of Fund management company and Distribu-
tion Agent.

4) Đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật kết quả giao dịch tại Sổ chính và cung cấp 
thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng 3 (ba) 
ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch (T+3) theo hình thức lựa chọn của Nhà đầu tư.

4) Transfer Agent shall update full trading results in the Main Registers and pro-
vide details to the Distribution Agent to send to Investors within 3  (three) work-
ing days after the Trading day (T+3) under the forms chosen by Investor.

B. Giao dịch MUA B. Subscription trading

1) Giá trị yêu cầu mua tối thiểu là 1.000.000 đồng (một triệu đồng), thông tin chi 
tiết giá trị tối thiểu tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ 

1) Minimum subscription required amount is 1,000,000 (one million VND). More 
details about minimum value please refer in the Prospectus and Fund Charter. 

2) Số lượng chứng chỉ quỹ giao dịch thành công được làm tròn xuống đến số lẻ 
thứ hai sau dấu phẩy. 2) Number of successfully trading fund units is rounded up to two decimal places.

3) Trường hợp tổng số tiền chuyển thực tế không khớp với số tiền đăng ký ghi 
trong Lệnh Mua và không được điều chỉnh trước Thời điểm đóng sổ lệnh:

3) In case actual money transfer are not matched with the registered amount  in 
Subscription orders and are not adjusted before the Cut-o»  time:

• Tiền chuyển cao hơn giá trị ghi trong lệnh đặt MUA thì giá trị thực hiện sẽ 
bằng giá trị đăng ký và phần thừa sẽ được chuyển trả lại tài khoản tiền của 
Nhà đầu tư. 

• Tiền chuyển thấp hơn giá trị ghi trong lệnh đặt MUA thì số tiền này sẽ được 
chuyển trả lại tài khoản tiền của Nhà đầu tư và lệnh Mua sẽ không được thực 
hiện. 

• If the money transferred is more than the registered amount in the Subscrip-
tion order, trading value will be equal to the registered value and the remains 
will be transferred to Investor’s cash account.

• If the money transferred is lower than registered amount in the Subscription 
order, this amount will be transferred back to Investor’s cash account and the 
Subscription order will be invalid.

Việc chuyển trả sẽ được thực hiện trong vòng 5 (năm) ngày sau ngày giao dịch và 
phí chuyển tiền (nếu có) sẽ được trừ trực tiếp vào số tiền trả lại cho Nhà đầu tư. 

The money will be transferred within 5 (Ä ve) days after the Trading day and trans-
fer fees (if any) will be deducted directly to the amount returned to Investor. 

4) Các lệnh đặt MUA được chuyển sau Thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem là 
không hợp lệ và tự động hủy tại kỳ giao dịch. Nếu Nhà đầu tư vẫn muốn thực 
hiện tiếp lệnh giao dịch thì Nhà đầu tư phải đăng ký tại cho kỳ giao dịch kế tiếp. 
Số tiền chuyển sẽ được chuyển trả lại cho Nhà đầu tư trong vòng 5 (năm) ngày 
kể từ Ngày giao dịch và phí chuyển tiền (nếu có) sẽ được trừ trực tiếp vào tiền 
chuyển.

4) The  Subscription orders  registered  after  the  Cut  -  o»   time will  be con-
sidered  as invalid  and  automatically canceled at the trading cycle. If Investors 
still wish to execute the trading orders, Investors have to re-register on the next 
trading day. The money will be transferred back to Investor within 5 (Ä ve) days 
after the Trading day and transfer fees (if any) will be deducted directly to the 
amount transferred.

5) Đối với các lệnh MUA không hợp lệ, xin vui lòng tham khảo chi tiết nội dung 
này tại Bản cáo bạch quỹ và Điều lệ Quỹ.

5) For invalid Subscription orders, please refer details regarding this content in 
the Prospectus and Fund Charter.

C. Thanh toán tiền MUA C. Subscription payment

1) Nhà đầu tư có trách nhiệm đảm bảo tiền mua đã được chuyển đến tài khoản 
Quỹ  trước thời điểm đóng sổ lệnh.

1)  Investors have to ensure subscription money is available in the Fund account 
before the Cut - o»  time.

2) Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua bằng hình thức chuyển k hoản trực 
tiếp từ tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư đến tài khoản Quỹ tại Ngân hàng 
Giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam.

2) Investors subscript payments by directly transferring money from Investors’ 
bank account to the Open – ended fund account at Custodian Bank in VND.

3) Hướng dẫn thông tin về chuyển khoản tiền mua chứng chỉ Quỹ:
* Tên người thụ hưởng   : Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
* Số tài khoản                  : x x x x x x x x x x x x x x
* Tên tài khoản                : Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
* Tên ngân hàng             : HSBC Việt Nam
* Số tiền đăng ký mua    : số tiền đăng ký mua
* Nội dung                      : [ID củaNhà đầu tư]_dang ky mua_BVFED                                     
* Xin vui lòng tham khảo chi tiết về thông tin chuyển khoản đăng ký mua trong 
Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

3) Instructions of payment subscription:
* BeneÄ ciary:        Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
* Account no. x x x x x x x x x x x x x x
* Account name         Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
* Bank name: HSBC Vietnam
* Subscription amount: Subscription amount
* Content: [Investors’ ID]_dang ky mua_BVFED
* Please refer details of subscription payment information in the Prospectus and 
Fund Chartered.

5) Giá phát hành là mức giá Nhà đầu tư phải thanh toán để mua một đơn vị quỹ. 
Giá  phát hành bằng mệnh giá (trong đợt chào bán lần đầu ra công chúng); hoặc 
giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch, cộng thêm phí 
phát hành đã quy định. Phí phát hành là 0,5% tính trên số tiền mua hợp lệ

5)  Subscription price is the price that Investors must pay to buy one fund unit. 
The subscription price is equal to the par value (at the initial public o» ering) or 
the net asset value per fund unit on the Trading day plus subscription fee. The 
subscription fee is 0.5% of valid subscription value.

D. Hủy lệnh giao dịch D. Cancellation of trading order

1) Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm 
đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau thời điểm đóng sổ lệnh được xem là 
lệnh không có hiệu lực.

1) All cancellation orders (subscription/ redemption/ switch) may be cancelled 
before the Cut - o»  time. The cancellation request arrived after the Cut - O»  time 
is considered as an invalid order.

2) Việc hủy một phần lệnh không được chấp nhận. 2) No partial cancellation of trading orders is allowed.

3) Việc hủy lệnh chỉ được thực hiện tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư đã đăng ký 
giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký hủy lệnh giao 
dịch chứng chỉ quỹ mở” và nộp tại Đại lý phân phối trước thời điểm đóng sổ lệnh.

3) The cancellation request shall be executed at the Distribution Agent, registered 
by Investor only. The Investor must complete all information on the “Cancellation 
form” and submit to Distribution Agent before the Cut-o»  time.
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I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT HOLDER

Tên chủ tài khoản
Account holder                                  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Tên người được ủy quyền (nếu có)
Name of Authorized person  (if applicable) 

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

PHIẾU ĐĂNG KÝ BÁN: 
CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

REDEMPTION FORM: BAOVIET EQUITY DYNAMIC OPEN-ENDED 
FUND’S FUND UNIT

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản
Account No. 

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...

III. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ / DECLARATION AND SIGNATURE
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều Lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
I have read and agreed with the Fund Prospectus and Fund Charter of Baoviet Equity Dynamic Open-ended 
Fund
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks.

Nhà đầu tư
Investor

Nhân viên nhận lệnh
Teller

Trưởng phòng giao dịch
Head of trading department

Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)
           Signature with full name and sealed 

(for institutional investor)

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

IV. GHI CHÚ (NẾU CÓ) / NOTE (IF APPLICABLE)
………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….

II. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ BÁN / REDEMPTION INFORMATION
Số chứng chỉ quỹ đăng ký BÁN / Fund unit’s Redemption amount

-Bằng số đơn vị quỹ / In number fund units

-Bằng chữ / In words
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VI.CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG / IMPORTANT NOTES
Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất Mẫu đăng ký Mua này
Please read these notes before completing this Subscription Form

A. Thông tin giao dịch chung A. General trading information

1) Ngày giao dịch (ngày T) được thực hiện vào thứ 5 với tần suất 2 (hai) tuần/lần. Vui 
lòng xem thêm chi tiết ngày giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

1) Trading day (day T) shall be made on Thursday every 2 (two) weeks. Please refer 
details of the trading day in the Prospectus and Fund charter.

2) Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 ngày T-1 (thứ tư), thời điểm cuối cùng mà Đại 
lý phân phối nhận Phiếu lệnh đặt mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ và xác 
nhận tiền mua chứng chỉ quỹ từ Nhà đầu tư đã được chuyển vào tài khoản phong 
toả của Quỹ tại Ngân hàng giám sát. Vui lòng xem thêm chi tiết Thời điểm đóng 
sổ lệnh tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ

2) Cut-oÅ  time is 10h30 day T-1 (Wednesday), the Ç nal deadlines for Distribution 
Agent to receive any Subscription/ Redemption/ Switching orders and conÇ rm 
that the money is transferred from Investors to the Fund’s blocked account in the 
Supervisory bank. Please refer details of the Cut-oÅ  Time in the Prospectus and 
Fund charter.

3) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định tại 
Ngày định giá (ngày T) và được công bố trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ 
Ngày giao dịch tại trang chủ của Công ty quản lý quỹ và Đại lý phân phối.

3) Trading  value  of  fund  unit  is  the  net  asset  value  (NAV)  per  unit, deter-
mined on the Valuation date (day T) and published within 3 (three) working days 
after the Trading day on websites of Fund management company and Distribu-
tion Agent.

4) Đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật kết quả giao dịch tại Sổ chính và cung cấp 
thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng 3 (ba) 
ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch (T+3) theo hình thức lựa chọn của Nhà đầu tư.

4) Transfer Agent shall update full trading results in the Main Registers and pro-
vide details to the Distribution Agent to send to Investors within 3  (three) work-
ing days after the Trading day (T+3) under the forms chosen by Investor.

B. Giao dịch BÁN B. Redemption trading

1) Số lượng BÁN tối thiểu là 50 (năm mươi) đơn vị quỹ.  Số lượng đơn vị quỹ còn 
lại sau giao dịch phải lớn hơn hoặc bằng số lượng chứng chỉ quỹ duy trì tài khoản, 
50 (năm mươi) đơn vị quỹ. 

1) The minimum Redemption amount is 50 (Ç fty) fund units. The remained fund 
units after trading must be equal to or greater than the required amount to main-
tain account, which are 50 (Ç fty) fund units. 

2) Trong trường hợp số lượng đăng ký bán dẫn tới số lượng chứng chỉ quỹ còn lại 
trong tài khoản nhỏ hơn số lượng tối thiểu yêu cầu để duy trì tài khoản, thì nhà 
đầu tư phải thực hiện đăng ký bán toàn bộ số chứng chỉ quỹ còn lại trên tài khoản 
cùng lúc tại kỳ giao dịch này. Xin vui lòng tham khảo về các điều kiện trong giao 
dịch khác tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ để biết thêm chi tiết.

2) In case the redemption amount registered causes the remaining units after 
trading to be less than the required number to maintain account, Investors must 
redeem all the units left on the account at the same trading cycle. Please refer 
details of other trading conditions in the Prospectus and Fund Charter.

3) Trong trường hợp lệnh Bán chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện 
mua lại một phần theo quy định trong Bản Cáo Bạch, xin vui lòng tham khảo về 
các điều kiện trong giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ để biết thêm chi 
tiết.

3) In case the redemption order can only be partially redeemed as regulated in 
the Prospectus, please refer details of trading conditions in the Prospectus and 
Fund Charter.

4)  Nếu nhà đầu tư tổ chức có uỷ quyền cho cá nhân thực hiện các quyền phù hợp 
như trong Bản cáo bạch, Đại lý phân phối sẽ thực hiện các yêu cầu và các lệnh 
giao dịch của người được uỷ quyền hợp pháp theo như Nhà đầu tư đã đăng ký 
tại “Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ mở”.

4)  In  case  Institutional Investors  authorize  individual  to  execute  the  investors’  
rights which is deÇ ned in the Prospectus, Distribution Agent will accept requests 
and trading orders made by the authorized person who is appointed in the “Ac-
count Opening Application form”.

5) Các lệnh giao dịch được chuyển đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem 
là không hợp lệ và tự động huỷ trong cùng kỳ giao dịch. Nếu nhà đầu tư muốn 
thực hiện tiếp các lệnh giao dịch của mình thì nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch 
lại tại kỳ giao dịch kế tiếp.

5)  Trading orders registered after the Cut-oÅ  time will be considered to be invalid 
and automatically cancelled in the same trading period. If Investors still wish to 
execute their trading orders, they have to re-register at the next Trading cycle.

6) Đối với các lệnh BÁN không hợp lệ, xin vui lòng tham khảo chi tiết nội dung 
này tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ.

6) For invalid Redemption orders, please refer details of this content in the Pro-
spectus and Fund Charter.

C. Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ C. Redemption payment

1) Việc thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ được thực hiện bằng hình thức chuyển 
khoản trực tiếp đến tài khoản ngân hàng của Nhà đầu tư trong vòng 5 (năm) 
ngày kể từ ngày giao dịch (ngày T). Xin vui lòng tham khảo thời gian thanh toán 
tiền bán cho nhà đầu tư trong Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ.

1) Redemption payment shall be directly transferred to investors' bank accounts 
within 5 (Ç ve) days after the Trading day (day T). Please refer details of the re-
demption payment time in the Propsectus and Fund Charter.

2) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của 1 đơn vị quỹ được xác 
định tại ngày giao dịch và công bố trong vòng 1 (một) ngày làm việc kể từ ngày 
giao dịch chứng chỉ quỹ.

2) Trading value of fund unit is net asset value (NAV) per fund unit, determined 
on the Valuation day and announced to investors within one (01) business day 
since the Trading day.

3) Giá mua lại là mức giá mà công ty quản lý quỹ phải thanh toán để mua lại từ 
nhà đầu tư một đơn vị quỹ. Giá mua lại bằng giá trị tài sản ròng trên một đơn vị 
quỹ trừ đi phí mua lại chứng chỉ quỹ. Phí mua lại phụ thuộc thời gian nắm giữ 
chứng chỉ quỹ và được tính trên số lượng giao dịch thành công, cụ thể mức 1% 
(một phần trăm) dưới 3 (ba) tháng và 0,5% (không phẩy năm phần trăm) trên 3 
(ba) tháng. Trường hợp số lượng đơn vị đặt bán có các thời điểm nắm giữ khác 
nhau, Quỹ sẽ áp dụng nguyên tắc mua trước bán trước có nghĩa là các Chứng chỉ 
Quỹ có thời gian nắm giữ dài hơn sẽ được ưu tiên, kế đến là các Chứng chỉ Quỹ 
có thời gian nắm giữ ngắn hơn. Xin vui lòng tham khảo giao dịch BÁN chứng chỉ 
quỹ của Nhà đầu tư trong Bản cáo bạch, Điều lệ Quỹ.

3) Redemption price is the price Fund Management company must pay to buy 
back one fund unit from investor, determined by net asset value per fund unit mi-
nus redemption fee. The redemption fee is depended on the holding period and 
calculated on sucessful trading amount, at 1% (one percent) for those under 3 
(three) months and 0.5% (zero point Ç ve percent) for those over 3 (three) months. 
In case redemption amounts have diÅ erent holding periods, the Fund will apply 
a principle called Ç rst in Ç rst out, in which fund units with longer holding dura-
tion will be sold out Ç rst, followed by fund units with shorter holding duration. 
Please refer details of Redemption orders of fund units in the Prospectous and 
Fund Charter.

D. Hủy lệnh giao dịch D. Cancellation of trading order

1) Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được hủy trước Thời điểm 
đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau thời điểm đóng sổ lệnh được xem là 
lệnh không có hiệu lực.

1) All cancellation orders (subscription/ redemption/ switch) may be cancelled 
before the Cut - oÅ  time. The cancellation request arrived after the Cut - OÅ  time 
is considered as an invalid order.

2) Việc hủy một phần lệnh không được chấp nhận. 2) No partial cancellation of trading orders is allowed.

3) Việc hủy lệnh chỉ được thực hiện tại Đại lý phân phối mà Nhà đầu tư đã đăng 
ký giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đầy đủ thông tin vào “Phiếu đăng ký hủy lệnh 
giao dịch chứng chỉ quỹ mở” và nộp tại Đại lý phân phối trước thời điểm đóng 
sổ lệnh.

3) The cancellation request shall be executed at the Distribution Agent, registered 
by Investor only. The Investor must complete all information on the “Cancellation 
form” and submit to Distribution Agent before the Cut-oÅ  time.



61QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Địa chỉ / Address: Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hà Nội  | Tel: +844 3828 9589 | Fax: +844 3928 9590 | www.baoviet.com.vn/fund

CÔNG TY TNHH QUẢN LÝ QUỸ BẢO VIỆT, THÀNH VIÊN TẬP ĐOÀN BẢO VIỆT
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PHIẾU ĐĂNG KÝ HỦY: 
CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

CANCELLATION FORM: BAOVIET EQUITY DYNAMIC OPEN-END-
ED FUND’S FUND UNIT

III. THÔNG TIN LỆNH GỐC / ORIGINAL ORDER DETAILS

Số tham chiếu
Reference Number

Số tiền MUA / Số lượng chứng chỉ quỹ Bán
Subsription amount / Redemption fund units

Bằng số
In Number

Bằng chữ
In Words

IV. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CHỮ KÝ / DECLARATION AND SIGNATURE
Tôi (Nhà đầu tư) cam kết rằng
I (investor) commit that

Tôi đã tìm hiểu rõ Bản cáo bạch và Điều Lệ của Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
I have read and agreed with the Fund Prospectus and Fund Charter of Baoviet Equity Dynamic Open-ended Fund
Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho quyết định đầu tư của mình và chấp nhận các rủi ro đầu tư
I will be responsible for my investment decision and accept investment risks.

Nhà đầu tư
Investor

Nhân viên nhận lệnh
Teller

Trưởng phòng giao dịch
Head of trading department

Ký, ghi rõ họ, tên, và đóng dấu (nếu là tổ chức)
           Signature with full name and sealed 

(for institutional investor)

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

Ký, ghi rõ họ, tên
Signature with full name

Ngày …. . tháng…. . năm 20…. .
Date…. . month…. . year 20…. .

I. THÔNG TIN NGƯỜI YÊU CẦU / ACCOUNT HOLDER

Tên chủ tài khoản
Account holder                                  

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Tên người được ủy quyền
Name of Authorized person 

Số GCNĐKKD / CMND / Hộ chiếu
Business license / ID / Passport

Loại Tài khoản
Account Type

Cá nhân     
Individual

Tổ chức  
Institution

Số Tài khoản
Account No.

Vui lòng điền thông tin bằng chữ IN HOA và MỰC ĐEN/XANH                                     
Please complete this form in BLOCK CAPITAL and BLACK / BLUE INK                       

Thời gian nhận lệnh / Time: ………………………. 
Số tham chiếu / Ref. no.: …………………………...

II. LOẠI ĐĂNG KÝ HỦY / CANCELLATION TYPE

Loại lệnh hủy
Type of cancellation request

MUA   
Subsription

BÁN  
Redemption
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V. CÁC LƯU Ý QUAN TRỌNG / IMPORTANT NOTES
Vui lòng đọc những lưu ý này trước khi hoàn tất Mẫu đăng ký Mua này
Please read these notes before completing this Subscription Form

A. Thông tin giao dịch chung A. General trading information

1) Ngày giao dịch (ngày T) được thực hiện vào thứ 5 với tần suất 2 (hai) tuần/lần. Vui 
lòng xem thêm chi tiết ngày giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

1) Trading day (day T) shall be made on Thursday every 2 (two) weeks. Please refer 
details of the trading day in the Prospectus and Fund charter.

2) Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 ngày T-1 (thứ tư), thời điểm cuối cùng mà Đại 
lý phân phối nhận Phiếu lệnh đặt mua/ bán/ chuyển đổi chứng chỉ quỹ và xác 
nhận tiền mua chứng chỉ quỹ từ Nhà đầu tư đã được chuyển vào tài khoản phong 
toả của Quỹ tại Ngân hàng giám sát. Vui lòng xem thêm chi tiết Thời điểm đóng 
sổ lệnh tại Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ

2) Cut-oÅ  time is 10h30 day T-1 (Wednesday), the Ç nal deadline for Distribution 
Agent to receive any Subscription/ Redemption/ Switching orders and conÇ rm 
that the money is transferred from Investors to the Fund’s blocked account in the 
Supervisory bank. Please refer details of the Cut-oÅ  Time in the Prospectus and 
Fund charter.

3) Giá giao dịch chứng chỉ Quỹ là giá trị tài sản ròng của Quỹ được xác định tại 
Ngày định giá (ngày T) và được công bố trong vòng 3 (ba) ngày làm việc kể từ 
Ngày giao dịch tại trang chủ của Công ty quản lý quỹ và Đại lý phân phối.

3)  Trading  value  of  fund  unit  is  the  net  asset  value  (NAV)  per  unit, deter-
mined on the Valuation date (day T) and published within 3 (three) working days 
after the Trading day on websites of Fund management company and Distribu-
tion Agent.

4) Đại lý chuyển nhượng sẽ cập nhật kết quả giao dịch tại Sổ chính và cung cấp 
thông tin cho Đại lý phân phối để thông báo đến Nhà đầu tư trong vòng 3 (ba) 
ngày làm việc kể từ Ngày giao dịch (T+3) theo hình thức lựa chọn của Nhà đầu tư.

4) Transfer Agent shall update full trading results in the Main Registers and pro-
vide details to the Distribution Agent to inform Investors within 3  (three) working 
days after the Trading day (T+3) under the forms chosen by Investor.

B. Thực hiện Hủy lệnh giao dịch B. Cancellation Request

1) Các lệnh giao dịch (mua, bán, chuyển đổi) có thể được huỷ trước Thời điểm 
đóng sổ lệnh. Việc thực hiện hủy lệnh sau Thời điểm đóng sổ lệnh được xem là 
không có hiệu lực.

1) All trading order (subscription, redemption, switching) shall be cancelled be-
fore Cut - oÅ  time. The cancellation request submitted after the Cut-oÅ  time is 
considered as an invalid order.

2) Việc hủy một phần lệnh không được chấp nhận. 2) No partial cancellation of trading orders is allowed.

3) Việc hủy lệnh phải được thực hiện tại Đại lý Phân phối mà Nhà đầu tư đã đăng 
ký giao dịch. Nhà đầu tư phải điền đẩy đủ vào “Phiếu đăng ký hủy lệnh giao dịch 
chứng chỉ quỹ mở” và nộp tại Đại lý phân phối trước Thời điểm đóng sổ lệnh.

3) Cancellation requests shall be done at the Distribution Agent, registered by 
investor. Investors must completely Ç ll in the “Cancellation form” and submit to 
the Distribution Agent before the Cut - OÅ  time.

4) Trong trường hợp nhà đầu tư huỷ lệnh MUA chứng chỉ quỹ sau khi đã chuyển 
số tiền đăng ký mua vào tài khoản Quỹ tại Ngân hàng giám sát trước thời điểm 
đóng sổ lệnh, thì số tiền này sẽ được hoàn trả cho nhà đầu tư trong vòng 5 (năm) 
ngày kể từ ngày giao dịch. Các phí ngân hàng phát sinh từ việc hoàn trả lại tiền 
trong trường hợp này sẽ do Nhà đầu tư chịu. Xin vui lòng tham khảo thời gian 
hoàn trả lại tiền cho nhà đầu tư trong Bản cáo bạch và Điều lệ quỹ.

4) In case Investors cancel the Subscription orders after transferring money to 
the Fund’s' account in Supervisory bank before the Cut - oÅ  time, this amount 
shall be transferred back to investors within 5 (Ç ve) days since the trading day. 
Any bank fees arised from the retransfer shall be borne by the Investors. Please 
refer the time of transferring back the money to investors in the Propsectus and 
Fund charter.

5) Trong trường hợp lệnh Bán chứng chỉ quỹ của Nhà đầu tư chỉ được thực hiện 
mua lại một phần theo quy định trong Bản Cáo Bạch, xin vui lòng tham khảo về 
các điều kiện trong giao dịch tại Bản cáo bạch và Điều lệ Quỹ.

5) In case the Redemption order can only be partially redeemed as regulated in 
the Prospectus, please refer to the trading conditions at Prospectus and Fund 
Charter for more details.

6) Nếu nhà đầu tư có uỷ quyền cho cá nhân hoặc tổ chức trong nước và nước 
ngoài thực hiện các quyền phù hợp như trong tài liệu của Quỹ, Đại lý phân phối 
sẽ thực hiện các yêu cầu và các lệnh giao dịch của người được uỷ quyền hợp 
pháp theo như nhà đầu tư đã đăng ký tại "Giấy đăng ký giao dịch chứng chỉ quỹ 
mở".

6) In case investors authorize domestic or foreign individual/ insitutional to ex-
ecute the investors’ rights which are deÇ ned in fund documents, Distribution 
Agent will accept the requests and trading orders from the legal authorized per-
son who was appointed in the “Account Opening Application form”

7) Các lệnh giao dịch được chuyển đến sau thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được xem 
là không hợp lệ và tự động huỷ trong cùng kỳ giao dịch. Nếu nhà đầu tư muốn 
thực hiện tiếp các lệnh giao dịch của mình thì nhà đầu tư phải đăng ký giao dịch 
lại tại kỳ giao dịch kế tiếp.

7)  If  the  trading  orders  are  submitted  after  the  Cut  -  oÅ   time,  they  will  
be considered as  invalid orders and  automatically cancelled on the same the 
trading day.  If investors still wish to execute the trading orders, they have to re-
register on following trading day.
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QUỸ ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU
NĂNG ĐỘNG BẢO VIỆT

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp giấy phép phát hành Chứng chỉ Quỹ cho các Nhà đầu tư chỉ 
có nghĩa là việc xin phép lập Quỹ và phát hành Chứng chỉ Quỹ đầu tư đã thực hiện theo các quy 
định của pháp luật liên quan, không hàm ý bảo đảm về nội dung của Bản cáo bạch cũng như mục 
tiêu, chiến lược đầu tư của Quỹ

1.  Tên của Quỹ:    Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Năng động Bảo Việt
2.  Số giấy phép:   50/GCN-UBCK
3.  Loại hình Quỹ:   Quỹ mở
4.  Ngày đăng ký với UBCKNN:  07/10/2013 
5.  Thời hạn hiệu lực:
6.  Thông cáo nội dung sau: 

 “Quỹ đầu tư chứng khoán được mô tả trong Bản cáo bạch này là Quỹ được thành lập theo Luật 
Chứng khoán số 70/2006/QH 11 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông 
qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bản cáo bạch này đã được 
đăng ký với Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước ngày 07 tháng 10 năm 2013”

7. Họ tên, chức danh và địa chỉ của người phụ trách công bố thông tin:
 - Họ và tên:  Bùi Tuấn Trung
 - Chức vụ:  Tổng Giám đốc
 - Địa chỉ:   Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt  (Viết tắt: BVF)
    Tầng 5, Toà nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 Điện thoại:   (84-4) 3928 9589  Fax: (84-4) 3928 9590

8. Nơi cung cấp Bản cáo bạch:  
 Công ty TNHH Quản lý quỹ Bảo Việt
 - Trụ sở chính:  Tầng 5, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại:   (84-4) 3928 9589  Fax: (84-4) 3928 9590
 - Website:  http://www.baoviet.com.vn/fund

 Công ty Cổ phần chứng khoán Bảo Việt
 - Trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà Bảo Việt, Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 - Điện thoại:  (84-4) 3928 8080  Fax: (84-4) 3928 9888
 - Website:  http://www.bvsc.com.vn
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