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THÔNG BÁO 

V/v Thay đổi tên Công Ty 

 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ ĐỐI TÁC 

 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Đầu tư Dragon Capital Việt Nam (DCVFM)  (tên gọi cũ là 

Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM)) xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác 

của Quý khách hàng và Quý đối tác trong thời gian qua. 

Với sự phát triển nhanh chóng của thị trường vốn Việt Nam, DCVFM và Dragon Capital 

đã quyết định đi đến thỏa thuận hợp tác toàn diện cùng phát triển. Thông qua việc hợp tác 

này, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam và đẩy mạnh cam kết trong 

việc tạo ra những giải pháp đầu tư mới cho các khách hàng của chúng tôi. 

Một trong những nội dung của việc hợp tác này là đổi tên Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ 

đầu tư Việt Nam (VFM). Được sự chấp thuận của Ủy ban chứng khoán nhà nước theo 

Giấy phép số 88/GPĐC-UBCK do UBCKNN cấp ngày 30/12/2020 (Bản sao Giấy phép 

được đính kèm theo Thông báo này), Chúng tôi xin trân trọng thông báo đến Quý khách 

hàng và Quý Đối tác về việc thay đổi tên của DCVFM với các thông tin cụ thể như sau: 

 

STT Nội dung Tên cũ Tên mới Ghi chú 

1 
Tên Công ty tiếng 

Việt 

Công ty Cổ phần 

Quản lý Quỹ Đầu tư 

Việt Nam 

Công ty Cổ phần 

Quản lý Quỹ Đầu tư 

Dragon Capital Việt 

Nam 

Thay đổi 

2 
Tên Công ty tiếng 

Anh 

Vietnam Investment 

Fund Management 

Joint Stock Company 

Dragon Capital 

Vietfund Management 

Joint Stock Company 

Thay đổi 

3 Tên viết tắt VFM DCVFM Thay đổi 

4 
Tên giao dịch tiếng 

Việt 

Vietfund 

Management 

Công ty Quản lý Quỹ 

Dragon Capital Việt 

Nam 

Thay đổi 



5 
Tên giao dịch tiếng 

Anh 

Vietfund 

Management 

Dragon Capital 

Vietfund Management 

Thay đổi 

6 

Mã số doanh 

nghiệp và mã số 

thuế 

0302991607  

Không thay 

đổi 

7 

Người đại diện 

theo pháp luật 

kiêm Tổng Giám 

đốc 

Trần Thanh Tân Beat Schurch 

Thay đổi 

8 
Con dấu của Công 

ty 
  

Có thay đổi, 

sẽ thông 

báo ngay 

khi có con 

dấu thay đổi 

9 
Trang thông tin 

điện tử của công ty 

www.vfm.com.vn 

 

www.dcvfm.com.vn Thay đổi từ 

ngày 

11/01/2021 

 

Ngày có hiệu lực theo Giấy phép điều chỉnh đính kèm Thông báo này (sau đây gọi tắt là 

“Ngày Đổi Tên”), DCVFM đã chính thức sử dụng tên công ty theo các thông tin đã thay 

đổi trên đây.  

Kể từ Ngày Đổi Tên, kính đề nghị Quý khách hàng và Quý đối tác sử dụng theo thông tin 

đã thay đổi khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi . 

Việc đổi tên công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, quyền và nghĩa vụ 

cũng như việc thực hiện các Hợp đồng giao dịch đã ký kết trước Ngày Đổi Tên với thông 

tin cũ. Trong trường hợp Quý đối tác yêu cầu, DCVFM sẵn sàng ký các phụ lục Hợp 

đồng về việc đổi tên này. 

Chúng tôi xin thông báo để các Quý khách hàng, Quý đối tác được biết và phối hợp 

thực hiện. 

Xin Trân trọng cảm ơn./. 

 TM. CÔNG TY DCVFM 

  

 

 

 

 

 Beat Schurch  

http://www.vfm.com.vn/
http://www.dcvfm.com.vn/







