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 QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 (VFMVF1) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ---o0o--- ---o0o--- 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2016 

 

NGHỊ QUYẾT 
NHÀ ĐẦU TƯ THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2015 
QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM (VFMVF1) 

- Căn cứ Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010; 

- Căn cứ Thông tư số 212/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 hướng dẫn về việc 
thành lập, tổ chức & hoạt động của công ty Quản lý Quỹ; 

- Căn cứ Thông tư số 183/2011/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc 
thành lập và quản lý Quỹ mở;  

- Căn cứ Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở. 
Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016. 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán Việt Nam được thông qua 
24/03/2015. 

- Căn cứ vào Biên bản đại hội nhà đầu tư thường niên năm tài chính 2015 của Quỹ VFMVF1 ngày 
31/03/2016. 

QUYẾT NGHỊ 

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung sau: 

Điều 1: Báo cáo kết quả hoạt động của Quỹ năm 2015 

Tổng kết năm 2015, Quỹ VFMVF1 đã đạt tăng trưởng 13.6%, nhiều hơn hai lần tăng trưởng của chỉ số 
tham chiếu VFMVF1-Benchmark (6.1%) và VN-Index (cũng 6.1%). Kết quả có được nhờ VFMVF1 đã năng 
động và linh hoạt trong phân bổ tài sản, lựa chọn cổ phiếu và thời điểm ra vào thị trường. Bên cạnh đó, 
nhờ lợi thế quy mô nên VFMVF1 có thể thực hiện các giao dịch lô lớn và các đợt phát hành cho cổ đông 
lớn, giá vốn thấp hoặc giá bán cao để tác động vào kết quả lợi nhuận. 

Trong năm 2015, Quỹ VFMVF1 đã bám sát chiến lược đầu tư và kế hoạch hoạt động trong năm của Quỹ. 
Năm 2015 được xác định là năm cơ hội của đầu tư cổ phiếu nên quỹ đã sử dụng khoảng dao động 20% 
NAV trong phân bổ tài sản cho cổ phiếu để có sự linh hoạt tại những thời điểm biến động của thị trường. 
Tỷ trọng tiền mặt và chứng khoán nợ dao động từ 12% đến 20% NAV, trong đó trung bình 64% được phân 
bổ vào chứng chỉ tiền gửi với mức lợi tức hấp dẫn từ 13-14%.  

Danh mục đầu tư của quỹ có sự tập trung hơn với 20 cổ phiếu thuộc 8 ngành vào thời điểm cuối năm 2015, 
giảm đáng kể so với 29 cổ phiếu, thuộc 12 ngành hồi cùng kỳ năm ngoái. Tốc độ vòng quay tài sản của 
Quỹ trong 12 tháng khoảng 93%, trong đó có 11 cổ phiếu được mua mới và 20 mã thanh hoán ngay trong 
năm. Cổ phiếu sàn HOSE và cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn chiếm phần lớn danh mục với tỷ trọng lần lượt là 
75.9% NAV và 61.3% NAV. Hơn 40% tổng tài sản cuối năm của Quỹ được phân bổ vào 3 ngành chính 
(cũng là 3 nhóm ngành có tỷ trọng lớn nhất trong VN-Index – hơn 60% vốn hóa của cổ phiếu sàn Tp. Hồ 
Chí Minh), đó là: Thực phẩm & Nước giải khát, Bất động sản, và Ngân hàng. Đây cũng là 3 ngành mang 
lại 80% lợi nhuận cho quỹ trong năm 2015. 

Ngành Thực phẩm & Nước giải khát (F&B) vẫn luôn là 1 trong những ngành được chú trọng bởi các 
công ty trong danh mục được hưởng lợi từ giá nguyên liệu đầu vào đã giảm sâu từ cuối năm 2014, trong 
khi giá đầu ra lại chưa giảm nhiều giúp cải thiện tỷ suất lợi nhuận trong xu hướng cầu về tiêu dùng vẫn ở 
mức cao. Cổ phiếu đầu ngành là Vinamilk (VNM) luôn chiếm tỷ trọng cao trong danh mục. Bên cạnh đó, 
việc thoái vốn của SCIC sẽ là cơ hội để doanh nghiệp thu hút nguồn vốn mới từ các đối tác chiến lược đối 
với VNM – vốn luôn là cổ phiếu thu hút được sự quan tâm rất lớn từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước. 
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Cổ phiếu ngành Thực phẩm & Nước giải khát đóng góp đến 1/3 lợi nhuận đầu tư của danh mục VFMVF1 
với tỷ suất lợi nhuận xấp xỉ 40%, cao hơn nhiều so với mức tăng trưởng 28.2% trong thị trường của ngành 
này trong thị trường.  

Ngân hàng là ngành đã dẫn dắt thị trường ngay từ đầu năm nhờ vào dòng tiền nước ngoài làm lực đẩy 
thu hút sự chú ý của nhà đầu tư. Quỹ đã giải ngân một cách thận trọng trong bối cảnh ngành đã kết thúc 
giai đoạn đầu tiên của quá trình tái cơ cấu, thanh lọc hệ thống thông qua việc xử lý các ngân hàng yếu 
kém để làm gia tăng sức mạnh nội tại của hệ thống. VFMVF1 đã lựa chọn giải ngân vào các ngân hàng có 
nền tảng cơ bản tốt, quy mô lớn hoặc ngân hàng đã gần hoàn tất giai đoạn tái cơ cấu. Tỷ trọng ngành 
trong danh mục tăng dần từ 4.4% NAV lên đến mức cao nhất là 21.6% NAV. VFMVF1 đã thực hiện hóa 
lợi nhuận với các cổ phiếu có thị giá cao so với giá trị nội tại, giảm tỷ trọng ngành xuống chỉ còn hơn 12% 
NAV cuối năm 2015. Nhờ vào việc lựa chọn thời điểm giải ngân và thanh hoán phù hợp, ngành Ngân hàng 
đóng góp khoảng 28% vào lợi nhuận đầu tư, chỉ đứng thứ 2 sau ngành F&B. 

Bất động sản là ngành được hưởng lợi khá nhiều từ chính sách trong thời gian này sau khi Thông tư 32, 
Luật kinh doanh Bất Động Sản sửa đổi 2014, và Luật Nhà ở sửa đổi 2014 ra đời hồi cuối năm 2014 trong 
bối cảnh lãi suất thấp. Bên cạnh đó kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản dự kiến sẽ 
tăng mạnh trong 2 năm tới khi doanh thu bán hàng đủ điều kiện ghi nhận. Những công ty mà quỹ lựa chọn 
đều có quỹ đất hay sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị trường, bán được hàng và có dòng tiền lành mạnh 
hoặc các doanh nghiệp bất động sản công nghiệp hưởng lợi việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) khi Việt 
Nam tham gia vào các hiệp định thương mại tự do. Năm qua ngành đạt tỷ suất lợi nhuận 26.3% trong danh 
mục, cao hơn nhiều so với thị trường chung là 20.8%. Nhờ vậy, các cổ phiếu trong ngành đóng góp xấp xỉ 
21% vào lợi nhuận của danh mục với tỷ trọng phân bổ trung bình là 11.6% NAV.  

Vật liệu và Hàng hóa Công nghiệp là hai ngành được hưởng lợi cùng với sự hồi phục của thị trường Bất 
động sản. Các công ty quỹ lựa chọn thuộc mảng vật liệu xây dựng phục vụ cho tăng trưởng của ngành bất 
động sản và cả dân dụng như nhựa, thắp sáng, … chiếm trung bình khoảng 17.7% NAV. Đây cũng là 
ngành thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài nhờ vào tăng trưởng tốt trong năm. 
Đối với ngành Vận tải, các doanh nghiệp đã đầu tư thuộc lĩnh vực vận tải nội, cầu đường, cảng biển được 
hưởng lợi từ việc ký kết các hiệp định FTA, TPP, và dòng vốn FDI liên tục chảy vào Việt Nam làm thúc đẩy 
tăng trưởng xuất nhập khẩu, và các hoạt động logistics. Chúng tôi nhận định đây là ngành có tiềm năng 
tăng trưởng cao với các công ty đang được định giá thấp so với giá trị nội tại do nên đã tăng dần tỷ trọng 
ngành từ 4.8% lên 12% NAV vào cuối năm. Trong năm 2015, ngành có mức tăng trưởng ấn tượng 31.4%, 
đóng góp 6.5% vào lợi nhuận của danh mục 

Bên cạnh đó, quỹ VFMVF1 cũng lựa chọn năm giữ các cổ phiếu tốt thuộc các ngành mà tận dụng được 
lợi thế cạnh tranh của Việt Nam như FPT thuộc ngành Thiết bị và phần cứng công nghệ có tỷ trọng trung 
bình khoảng 7%, với mức tăng trưởng 22.2%, cao hơn tăng trưởng của ngành trong thị trường 4%. Ngành 
Dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, nhờ vào tiềm năng của lực lượng lao 
động trẻ và giá thành cạnh tranh. Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) và FTA EU-VN được 
xem là động lực tăng trưởng cho ngành dệt may Việt Nam đồng thời mang đến tiềm năng mở rộng thị 
trường do đó quỹ phân bổ khoảng 3% NAV vào ngành với mục tiêu đầu tư dài hạn.  

Trong năm 2015, quỹ đã thoái khỏi các ngành Tiện ích Công cộng, Dịch vụ & Thiết bị Y tế, Dịch vụ Tài 
chính, Năng lượng, trong đó các cổ phiếu dòng dầu khí được thanh lý ngay từ đầu năm khi giá dầu tiếp 
tục xu hướng giảm giá mạnh. Bên cạnh đó, cổ phiếu các công ty điện và thiết bị y tế đã đầu tư và chốt lời 
ngay trong năm mang lại mức lợi nhuận khá tốt chiếm 28% tổng lợi nhuận của danh mục.  

Năm 2015 Quỹ VFMVF1 ghi nhận mức lãi ròng 99.3 tỷ VNĐ sau khi trừ đi tất cả các chi phí trong năm của 
Quỹ. Trong đó, lãi từ hoạt động đầu tư là 108.1 tỷ VNĐ, chiểm xấp xỉ 90% tổng lãi trước chi phí. Thu nhập 
trên mỗi chứng chỉ quỹ đạt 2,830.2 đồng, nhờ vào tăng trưởng ấn tượng 13.6%. 

Điều 2: Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Quỹ  

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Quỹ. 

Điều 3: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 

Đại hội thông qua việc Quỹ VFMVF1 không phân phối lợi nhuận năm 2015, do Quỹ vẫn chưa đủ điều kiện 
để phân phối lợi nhuận theo quy định của pháp luật. 

Điều 4: Kế hoạch hoạt động của Quỹ năm 2016 

Đối với danh mục chứng khoán vốn, quỹ tập trung vào tìm kiếm cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, duy trì 
được tăng trưởng, lưu chuyển tiền tệ mạnh, quản trị tốt và thu hút được dòng tiền đầu tư, ưu tiên các cổ 
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phiếu có tỷ suất cổ tức cao. Ngoài cổ phiếu vốn hóa lớn, Quỹ sẽ chuyển một phần đầu tư vào cổ phiếu vốn 
hóa vừa nhưng vẫn đảm bảo thanh khoản. 

Quỹ VFMVF1 sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh về quy mô và pháp nhân trong nước để tận dụng các cơ hội 
đầu tư cổ phiếu mở room cho nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, quỹ sẽ mở rộng phạm vi tìm kiếm cơ 
hội đầu tư với các công ty giao dịch ở sàn Upcom sau cổ phần hóa, các công ty mà Nhà nước thoái vốn.  

Về ngành, Quỹ VFMVF1 sẽ tìm kiếm cơ hội từ những công ty hưởng lợi từ giá hàng hóa (commodity) thấp 
như hàng tiêu dùng, sản xuất, vật liệu. Bên cạnh đó, các ngành được hưởng lợi trực tiếp từ các hiệp định 
thương mại FTA, TPP (hàng dệt may) hay ngành được hưởng lợi từ dòng vốn đầu tư trực tiếp (FDI) nhằm 
đón đầu việc thực thi các hiệp định thương mại, tăng giao thương quốc tế (hạ tầng, vận tải, logistic, hàng 
hóa công nghiệp, bất động sản...) cũng sẽ là lựa chọn của quỹ trong việc tìm kiếm lợi nhuận cho quỹ.  

Dự doán năm 2016 vẫn chứng kiến xu hướng biến động lợi suất TPCP các kỳ hạn là tiếp tục tăng. Thanh 
khoản của thị trưởng thứ cấp có thể chưa cải thiện do khả năng đầu tư TPCP của các ngân hàng thương 
mại (hiện năm giữ 77% lượng TPCP đang lưu hàng) được đánh giá là đã tới ngưỡng thấp và chỉ tập trung 
tái đầu tư các trái phiếu đã đáo hạn trong danh mục. Do vậy, quỹ VFMVF1 tập trung phân bổ vào các cơ 
hội có tỷ suất lợi tức tốt như chứng chỉ tiền gửi hay trái phiếu doanh nghiệp nhằm tăng thu nhập cho danh 
mục chứng khoán nợ. 

Điều 5: Lựa chọn công ty kiểm toán cho Quỹ năm 2016 

Đại hội nhà đầu tư thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Ban Đại Diện Quỹ lựa chọn một trong ba công 
ty kiểm toán như đã đề xuất để thực hiện kiểm toán cho Quỹ năm 2016. 

Điều 6: Tổng ngân sách hoạt động trong năm 2016 của Ban đại diện quỹ  

Ngân sách hoạt động của Ban đại diện Quỹ dự kiến trong năm 2016 cụ thể như sau: 

STT Loại chi phí Ngân sách 2016 Thực tế 2015 % tăng/giảm 

I Thù lao 299,000,000 368,000,000 -18.8% 

II Chi phí đi lại 54,360,994 51,772,375 5.0% 

1 Chi phí vé máy bay 37,243,500 35,470,000 5.0% 

2 Chi phí khách sạn 14,219,494 13,542,375 5.0% 

3 Chi phí đưa rước 2,898,000 2,760,000 5.0% 

III Chi phí khác 11,793,259 11,231,675 5.0% 

  Tổng cộng 365,154,253 431,004,050 -15.3% 

(% tăng/ giảm: là tỷ lệ % ngân sách mới 2016 được lập tăng/giảm so với thực tế 2015) 
Ghi chú: 

 Ngân sách năm 2016 dự kiến giảm 15.3% so với thực tế năm 2015 và được lập trên cơ sở sau: 
- Chi phí liên quan đến vé máy bay, khách sạn, vận chuyển năm 2016 dự kiến tăng 5% 
- Số lần họp BDD được tổ chức bên ngoài là 2 lần, còn lại được tổ chức qua conference call. 

 Ngân sách chi phí hoạt động của Ban Đại diện 2016 trên sẽ dùng cho 6 thành viên và 1 thư ký, với 
mức thù lao đã được thông qua từ Đại hội Nhà đầu tư thường niên 2014 như sau: 
- Chủ tịch BDD: 5 triệu đồng 
- Phó chủ tịch BDD: 4 triệu đồng 
- Thành viên BDD: 3 triệu đồng 
- Thư ký BDD: 2 triệu đồng 

 Trong trường hợp số thành viên BDD tăng/giảm thì ngân sách này sẽ được điều chỉnh tăng/giảm tương 
ứng dựa trên mức chi phí cấu thành ngân sách nêu trên. 

Điều 7: Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ VFMVF1  

1. Điều chỉnh, bổ sung Phần 1 – CĂN CỨ PHÁP LÝ: cập nhật văn bản pháp luật mới 

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ: 

Việc thành lập và hoạt động của Quỹ đầu tư Chứng khoán Việt Nam (VFMVF1) và các vấn đề liên quan 

chịu sự điều chỉnh của: 

… 
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 Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Chứng khoán; 

… 

 Thông tư số 15/2016/TT-BTC ngày 20/01/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16/12/2011 hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ 

mở. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/03/2016. 

… 

 Thông tư số 52/2012/TT-BTC 155/2015/TT-BTC ngày 5 tháng 4 năm 2012 6 tháng 10 năm 2015 của 

Bộ Tài chính hướng dẫn về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán; 

2. Điều chỉnh, bổ sung Phần 2 – CÁC ĐỊNH NGHĨA: cập nhật giấy phép của Ngân hàng giám sát và 

lưu ký, điều chỉnh “Thời điểm đóng sổ lệnh” và “Đại lý phân phối “ cho phù hợp với quy định pháp luật 

mới. 

2. CÁC ĐỊNH NGHĨA 

Trừ khi ngữ cảnh có quy định khác đi, những từ và cụm từ dưới đây sẽ mang nghĩa như sau: 

 

"Ngân hàng giám sát và lưu ký" Là Ngân hàng TNHH Một Thành Viên Standard Chartered (Việt Nam) (Sau 

đây gọi tắt là ngân hàng Standard Charterd) Là Ngân Hàng 100% vốn nước 

ngoài , thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 236/GP-NHNN 

do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo Luật các tổ chức tín dụng cấp ngày 

08 tháng 09 năm 2008 và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

lưu ký chứng khoán số 37/UBCK-GCN 08/UBCK-GCN do UBCKNN cấp 

ngày 16/12/2008 07/5/2015, thực hiện các nghiệp vụ: bảo quản, lưu ký các 

chứng khoán, các hợp đồng kinh tế, các chứng từ có liên quan đến tài sản 

của Quỹ, đồng thời giám sát hoạt động của Quỹ. Quyền và nghĩa vụ của 

Ngân hàng giám sát được quy định tại Chương VII của Điều lệ này.  

“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 trong ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. 

Thời điểm đóng sổ lệnh là 10h30 14h30 phút sáng ngày T-1, trong đó ngày 

T là ngày định giá và ngày giao dịch chứng chỉ quỹ. 

Trong trường hợp ngày đóng sổ lệnh rơi vào ngày nghỉ, Lễ thì việc nhận 

lệnh sẽ được thực hiện vào ngày làm việc liền trước đó. Công ty quản lý 

Quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư, Đại lý phân phối và các đơn vị cung cấp 

dịch vụ có liên quan về lịch giao dịch và thời điểm đóng sổ lệnh một cách 

cụ thể khi có các dịp Lễ xảy ra trên trang thông tin điện tử của công ty hoặc 

bằng thư điện tử. 

Đại lý phân phối Là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng thương 

mại, doanh nghiệp bảo hiểm, tổ chức kinh tế khác đã đăng ký hoạt động 

phân phối chứng chỉ quỹ mở. 

3. Điều chỉnh, bổ sung Điều 3- chuyển đổi quỹ điều chỉnh thành Thời hạn hoạt động của quỹ: điều 

chỉnh cho phù hợp 

Điều 3. Chuyển đổi quỹ Thời hạn hoạt động của Quỹ 
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1. Việc chuyển đổi có hiệu lực từ khi UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh. 

Thời gian hoạt động của Quỹ VFMVF1 được tính từ ngày được UBCKNN chính thức điều chỉnh giấy 

chứng nhận đăng ký lập quỹ, và Quỹ không giới hạn về thời hạn hoạt động.  

2. Quỹ chuyển đổi VFMVF1 kế thừa toàn bộ các quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của Quỹ đầu tư VF1 

(dạng đóng) trước khi thực hiện chuyển đổi, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: quyền sở hữu những 

cổ phiếu, trái phiếu, cổ tức, quyền phát sinh từ cổ phiếu, trái phiếu thuộc sở hữu của Quỹ đầu tư VF1 

và nghĩa vụ thanh toán những khoản nợ đến hạn của Quỹ đầu tư VF1. 

4. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 4- Nguyên tắc tổ chức: điều chỉnh cho phù hợp thuật ngữ pháp 

luật 

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức  

1. Quỹ VFMVF1 là quỹ công đại chúng dạng mở hoạt động và chịu sự điều chỉnh của Luật Chứng Khoán 

do Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 6 năm 2006, và hệ 

thống luật pháp hiện hành và các quy định trong bản Điều lệ này.  

… 

5. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 5- Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ chào bán: 

điều chỉnh cho phù hợp quy định pháp luật mới 

Điều 5. Tổng vốn huy động và số lượng chứng chỉ Quỹ chào bán 

1. Tổng vốn của Quỹ VFMVF1 do vốn đóng góp của nhà đầu tư tạo thành. Nhà đầu tư/ người được nhà 

đầu tư ủy quyền góp vốn bằng tiền Việt Nam Đồng dưới hình thức chuyển khoản vào tài khoản của 

Quỹ VFMVF1 mở tại ngân hàng giám sát.  

… 

6. Điều chỉnh, bổ sung Điều 8- Ngân hàng giám sát: cập nhật giấy phép của Ngân hàng giám sát. 

Điều 8. Ngân hàng giám sát 

Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered (Việt Nam) là là một ngân hàng thương mại được 

thành lập hợp pháp theo pháp luật Việt Nam, theo Giấy phép thành lập Giấy Phép Thành Lập và Hoạt 

Động số 236/GP-NHNN do Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam cấp ngày 8 tháng 9 năm 2008 (như được sửa 

đổi vào từng thời điểm) và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lưu ký chứng khoán số 

3708/UBCK-GCN do Uỷ Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/12/2008 07/05/2015, cung cấp những 

dịch vụ như sau cho những quỹ đầu tư chứng khoán thành lập tại Việt Nam: dịch vụ lưu ký, dịch vụ quản 

trị quỹ, dịch vụ ngân hàng giám sát và những dịch vụ khác có liên quan đến lưu ký. 

7. Điều chỉnh, bổ sung Điều 9- Mục tiêu đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với kế hoạch đầu tư của quỹ. 

Điều 9. Mục tiêu đầu tư 

Mục tiêu đầu tư của Quỹ VFMVF1 tìm kiếm lợi nhuận dài hạn từ tăng trưởng vốn gốc và thu nhập thông 
qua việc đầu tư vào danh mục cân bằng và đa dạng gồm các loại chứng khoán vốn, trái phiếu chuyển đổi, 
chứng khoán nợ và các công cụ tiền tệ trên thị trường Việt Nam. Quỹ thực hiện chiến lược phân bổ tài 
sản giữa cổ phiếu và chứng khoán nợ nhằm tối đa hóa lợi nhuận với mức rủi ro hợp lý thông qua đánh giá 
lợi nhuận và rủi ro của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản. 

8. Điều chỉnh, bổ sung đoạn đầu và khoản 1 Điều 10- Chiến lược đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với 

kế hoạch đầu tư của quỹ và phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 10. Chiến lược đầu tư 

Chiến lược đầu tư của Quỹ VFMVF1 dạng Quỹ mở là đầu tư năng động vào các loại chứng khoán vốn của 

các công ty hoạt động trên thị trường chứng khoán Việt Nam, trái phiếu chuyển đổi cùng với các loại chứng 

khoán nợ (bao gồm, nhưng không giới hạn, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái 
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phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu của các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam…), 

giấy tờ có giá và các công cụ thị trường tiền tệ. Theo phân loại trong danh mục này, trái phiếu chuyển đổi 

sẽ là một phần trong danh mục chứng khoán nợ. Trong điều kiện bình thường, Quỹ sẽ duy trì mục tiêu 

phân bổ đầu tư bao gồm khoảng 20% giá trị tài sản ròng của quỹ vào chứng khoán nợ và tiền, và khoảng 

80% vào chứng khoán vốn. Quỹ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị 

nhằm tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa, có tiềm năng 

tăng trưởng tốt., ưu tiên đầu tư vào cổ phiếu các công ty có vốn hoá lớn và vừa có tiềm năng tăng trưởng 

cao. Trong một số trường hợp, khi điều kiện vĩ mô và tình hình thị trường thay đổi, Quỹ VFMVF1 có thể 

thay đổi tỷ lệ phân bổ tài sản giữa cổ phiếu và trái phiếu ở mức +/-10% giá trị tài sản ròng so với tỷ trọng 

mục tiêu nhằm nắm bắt tốt nhất cơ hội tăng trưởng hoặc giảm thiểu rủi ro cho danh mục đầu tư. 

1. Cơ cấu đầu tư: 

Quỹ VFMVF1 sẽ phân bổ vào các loại tài sản như sau:  

a) Tiền gửi tại các ngân hàng thương mại theo quy định của pháp luật về ngân hàng;  

b) Ngoại tệ, công cụ thị trường tiền tệ bao gồm giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo 

quy định của pháp luật liên quan; 

Công cụ thị trường tiền tệ, ngoại tệ, giấy tờ có giá, công cụ chuyển nhượng theo quy định của 

pháp luật về ngân hàng; 

c) Trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh, trái phiếu chính quyền địa phương, kể 

cả các giao dịch mua bán lại (repo) trái phiếu Chính phủ theo quy định của Bộ Tài chính; 

d) Cổ phiếu niêm yết, cổ phiếu đăng ký giao dịch, trái phiếu niêm yết của các tổ chức phát hành hoạt 

động theo pháp luật Việt Nam; 

e) Cổ phiếu hoặc trái phiếu, chuẩn bị niêm yết trong vòng 12 tháng, đăng ký giao dịch phát hành bởi 

các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp luật Việt Nam Cổ phiếu, trái phiếu chuẩn bị niêm 

yết, chuẩn bị đăng ký giao dịch phát hành bởi các tổ chức phát hành hoạt động theo pháp 

luật Việt Nam; trái phiếu doanh nghiệp phát hành bởi tổ chức niêm yết có bảo lãnh thanh 

toán của tổ chức tín dụng hoặc cam kết mua lại của tổ chức phát hành; Trường hợp đầu tư 

vào các tài sản quy định tại khoản này phải đáp ứng điều kiện sau:  

 Đã được Ban đại diện quỹ chấp thuận bằng văn bản về loại, mã chứng khoán, số lượng, 

giá trị giao dịch, thời điểm thực hiện; 

 Có đủ tài liệu chứng minh tổ chức phát hành sẽ hoàn tất hồ sơ đăng ký giao dịch hoặc 

niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán trong thời hạn mười hai (12) tháng, kể từ ngày 

thực hiện giao dịch. 

f) Chứng khoán phái sinh niêm yết, giao dịch tại các Sở Giao dịch Chứng khoán, và chỉ nhằm mục 

tiêu phòng ngừa rủi ro; 

g) Quyền và tài sản phát sinh gắn liền với chứng khoán mà quỹ đang nắm giữ Các tài sản phát 

sinh do việc thực hiện quyền đi kèm với  chứng khoán trong danh mục của quỹ; 

h) Các loại tài sản tài chính khác theo quy định của pháp luật và được Đại hội nhà đầu tư chấp thuận 

bằng văn bản.… 

9. Điều chỉnh, bổ sung Điều 11- Hạn chế đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 11. Hạn chế đầu tư  

1. Danh mục đầu tư của quỹ VFMVF1 phải phù hợp với mục tiêu và chính sách đầu tư đã được quy định 

rõ tại Điều 10 Điều lệ quỹ và Bản cáo bạch. 

2. Cơ cấu danh mục đầu tư của Quỹ VFMVF1 bao gồm chứng khoán của ít nhất sáu (06) tổ chức phát 

hành, đồng thời phải đảm bảo:  
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a) Trừ tiền gửi trên tài khoản thanh toán của quỹ tại ngân hàng giám sát, quỹ không được nắm 

giữ quá bốn mươi chính phần trăm (49%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản theo quy 

định tại điểm a, b khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; 

b) Không được đầu tư quá ba mươi phần trăm (30%) tổng giá trị tài sản của quỹ vào các tài sản quy 

định tại điểm a, b, d, e, f khoản 1 Điều 10 Điều lệ này phát hành bởi một công ty hoặc một nhóm 

công ty có quan hệ sở hữu với nhau; trong đó phần đầu tư vào chứng khoán phái sinh bằnglà giá 

trị cam kết của hợp đồng xác định theo quy định tại khoản 3 Điều 56 Điều lệ này; 

c) Không được đầu tư quá hai mươi phần trăm (20%) 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, 

trái phiếu (trừ trái phiếu Chính phủ), cổ phiếu có quyền biểu quyết, cổ phiếu ưu đãi không có 

quyền biểu quyết, trái phiếu chuyển đổi(trừ trái phiếu chính phủ); 

d) Không được đầu tư vào chứng khoán của một tổ chức phát hành quá mười phần trăm (10%) tổng 

giá trị chứng khoán đang lưu hành của tổ chức đó, trừ trái phiếu Chính phủ; 

… 

3. Trừ trường hợp quy định tại điểm g, h, i khoản 2 Điều này, cơ cấu đầu tư của quỹ mở được phép sai 

lệch nhưng không quá mười lăm phần trăm (15%) so với các hạn chế quy định tại khoản 2 Điều này và 

chỉ do các nguyên nhân khách quan như sau: 

… 

d) Hoạt động hợp nhất, sáp nhập thâu tóm các tổ chức phát hành; 

… 

6. Công ty quản lý quỹ chỉ được đầu tư tiền gửi, công cụ tiền tệ quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 10 

Điều lệ này phát hành tại các ngân hàng bởi các tổ chức tín dụng trong danh sách đã được Ban Đại 

Diện Quỹ phê duyệt bằng văn bản. 

10. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 12- Hạn mức vay: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật 

mới. 

Điều 12. Hạn mức vay 

... 

2. Công ty quản lý quỹ VFM không được phép vay để tài trợ cho hoạt động của Quỹ VFMVF1 đầu 

tư, ngoại trừ trường hợp vay ngắn hạn để trang trải các chi phí cần thiết cho quỹ hoặc thực hiện 

lệnh thanh toán các giao dịch chứng chỉ quỹ với nhà đầu tư. Tổng giá trị các khoản vay ngắn 

hạn của Quỹ, không bao gồm các khoản tạm ứng, các khoản phải trả, không được quá năm 

phần trăm (5%) giá trị tài sản ròng của quỹ tại mọi thời điểm và thời hạn vay tối đa là ba mươi (30) 

ngày. 

... 

11. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, Điều 13- Phương pháp lựa chọn đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với 

kế hoạch đầu tư của quỹ. 

Điều 13. Phương pháp lựa chọn đầu tư 

1. Phương pháp lựa chọn đầu tư đối với cổ phiếu 

Trong quy trình đầu tư vào các khoản chứng khoán vốn, Quỹ VFMVF1 sẽ lựa chọn phương pháp phân 
tích cơ bản làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng tăng trưởng, tính bền vững và rủi 
ro của các khoản đầu tư. Một khi các cổ phiếu đã được lựa chọn đầu tư, quỹ sẽ tiếp tục tích cực theo dõi 
và năng động trong quản lý danh mục với mục tiêu quản trị rủi ro và khả năng sinh lợi của các khoản đầu 
tư. 

Quỹ chủ yếu đầu tư vào các cổ phiếu tăng trưởng với vốn hóa lớn và vừa. Công ty quản lý quỹ sử dụng 
phương pháp tiếp cận từ dưới lên (bottom up) làm nguyên tắc đầu tư chủ đạo nhằm thẩm định tiềm năng 
tăng trưởng, tính bền vững và rủi ro của các khoản đầu tư cổ phiếu. Quỹ sẽ tiến hành thẩm định theo tuần 
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tự (i) mô hình kinh doanh, loại hình sản phẩm hay dịch vụ đang cung cấp, tiềm năng tăng trưởng lợi nhuận, 
sức mạnh cũng như sự ổn định tài chính, giá trị tài sản, dự báo dòng tiền và chất lượng quản trị; (ii) tình 
hình chung của ngành bao gồm tình hình cạnh tranh, thị phần, tiềm năng tăng trưởng; (iii) những thay đổi 
của các chỉ báo kinh tế và chu kỳ kinh tế, những ảnh hưởng của chính sách tài khóa và tiền tệ lên tổng sản 
phẩm quốc nội, lãi suất, lạm phát… 

... 

12. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 16- Sổ đăng ký nhà đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với quy định 

pháp luật mới. 

Điều 16. Sổ đăng ký nhà đầu tư  

2. Công ty quản lý quỹ, Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng phải luôn có đầy đủ thông tin 

về sở hữu của từng nhà đầu tư (trừ nhà đầu tư giao dịch trên tài khoản ký danh nước ngoài). 

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. 

13. Điều chỉnh khoản 1, bỏ khoản 3; Điều chỉnh, bổ sung điểm a, điểm c khoản 4 và khoản 5 Điều 

17- Giao dịch chứng chỉ Quỹ: điều chỉnh cho phù hợp và phù hợp quy định pháp luật mới. 

Điều 17. Giao dịch chứng chỉ Quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ phải tổ chức giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư. Hoạt động giao dịch phải 

được tổ chức định kỳ. Lần giao dich chứng chỉ quỹ đầu tiên được tổ chức không chậm hơn 30 ngày 

kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký lập quỹ điều chỉnh có hiệu lực. 

2. ... 

3. Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ lần đầu tiên sau khi chuyển đổi có thể khác với kỳ giao dịch định kỳ, 

Công ty quản lý quỹ sẽ thông báo đến nhà đầu tư tại Bản thông báo phát hành 

Phân phối chứng chỉ quỹ tại các đợt phát hành sau khi chuyển đổi 

a) Lệnh mua chứng chỉ quỹ của nhà đầu tư 

- Giá trị mua tối thiểu cho các lần mua chứng chỉ quỹ là một triệu (1.000.000) đồng.  

- Nhà đầu tư/ người được nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ 

bằng hình thức chuyển khoản trực tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng 

tiền Việt Nam Đồng. Trường hợp lệnh mua chứng chỉ quỹ và việc thanh toán cho lệnh 

mua của nhà đầu tư (trong nước) được thực hiện bởi cá nhân, tổ chức (trong nước) 

khác không phải là nhà đầu tư thì phiếu lệnh và tài liệu xác nhận việc thanh toán phải 

nêu rõ tên, số tài khoản và giá trị thanh toán của nhà đầu tư (trong nước) được hưởng 

lợi. 

... 

b) ... 

c) Lệnh chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở 

- Nhà đầu tư có thể thực hiện việc chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở khi công ty quản lý 

có từ hai (02) quỹ mở trở lên khi các Quỹ mở và có cùng tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý 

chuyển nhượng. 

... 

4. Giao dịch chuyển nhượng phi thương mại (cho, biếu, tặng, thừa kế…) 

... 

- Nhà đầu tư/ người thụ hưởng có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí phát sinh và thuế 

liên quan đến việc chuyển nhượng phi thương mại theo quy định của pháp luật. 



Trang 9/19 

14. Điều chỉnh bỏ khoản 2 Điều 18- Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ: điều 

chỉnh cho phù hợp. 

Điều 18. Mua lại một phần, tạm ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ 

2. Riêng trong 2 kỳ giao dịch đầu tiên của Quỹ, công ty quản lý quỹ sẽ đáp ứng lệnh bán, lệnh 

chuyển đổi của nhà đầu tư  sao cho Tổng giá trị các lệnh bán (kể cả lệnh bán từ hoạt động 

chuyển đổi) trừ tổng giá trị các lệnh mua (kể cả lệnh mua từ hoạt động chuyển đổi) tại ngày 

giao dịch chứng chỉ quỹ lên đến hai mươi phần trăm (20%) giá trị tài sản ròng của quỹ. 

15. Điều chỉnh Tên Tên “Giá bán” thành “Giá phát hành” và khoản 1 Điều 19- Giá bán/ giá mua lại: 

điều chỉnh cho phù hợp thuật ngữ pháp luật. 

Điều 19. Giá bán/ Giá phát hành, giá mua lại 

1. Giá bán/ Giá phát hành tại các kỳ giao dịch sau khi Quỹ được chuyển đổi là mức giá nhà đầu tư phải 

thanh toán để mua một đơn vị quỹ. Giá phát hành này được xác định bằng giá trị tài sản ròng trên một 

đơn vị quỹ tính tại ngày giao dịch chứng chỉ quỹ cộng thêm phí phát hành chứng chỉ quỹ tại các lần 

giao dịch tiếp theo sau khi chuyển đổi. 

... 

16. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 21- Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với quy định 

pháp luật mới. 

Điều 21. Đại hội nhà đầu tư  

1. … 

2. Đại hội Nhà đầu tư hàng năm được tổ chức trong thời hạn ba mươi (30) 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 dưới hình thức họp tập trung hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc 

tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử 

khác. Họp Đại hội Nhà đầu tư dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện 

dưới hình thức gởi thư bằng văn bản hoặc thư điện tử. Đại hội Nhà đầu tư ủy quyền cho Ban 

đại diện quỹ thông qua quy chế của hình thức họp lấy ý kiến bằng văn bản, hội nghị trực tuyến, 

bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có). 

… 

17. Điều chỉnh, bổ sung khoản 5, khoản 6 Điều 23- Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư: điều 

chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 23. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội nhà đầu tư  

… 

5. Quyết định chỉnh sửa, bổ sung Điều lệ Quỹ, hợp đồng giám sát; phương án phân phối lợi nhuận; 

6. Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, phương án phân phối lợi nhuậnmục tiêu 

đầu tư của quỹvà giải thể quỹ; 

… 

18. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 24- Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà 

đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 24. Điều kiện, thể thức tiến hành họp Đại hội nhà đầu tư  

1. Thời gian, chương trình và nội dung dự kiến của Đại hội Nhà đầu tư phải được thông báo công bố 

khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quản lý quỹ)cho nhà đầu tư theo quy định hiện 

hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà 

nước tối thiểu ít nhất mười lăm (15) ngày trước khi tiến hành Đại hội. 
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2. Cuộc họp Đại hội Nhà đầu tư được tiến hành khi có số nhà đầu tư tham dự đại diện cho ít nhất 51% 

tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành. Hình thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội có thể là trực tiếp 

hoặc thông qua ủy quyền trong trường hợp sau đây:  

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; 

- Ủy quyền cho một người khác hoặc ủy quyền cho Ban đại diện quỹ tham dự và biểu 

quyết tại cuộc họp; 

- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức 
điện tử khác; tham dự họp trực tuyến thông qua điện thoại, internet hoặc các phương 
tiện truyền tin nghe, nhìn khác. 

- Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử hoặc hình thức 
điện tử khác 

3. Đại hội có thể là trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền, hoặc tham dự họp trực tuyến thông qua điện 
thoại, internet hoặc các phương tiện truyển tin nghe, nhìn khác. 

… 

 

19. Điều chỉnh, bổ sung Điều 25- Quyết định của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh cho phù hợp với quy 

định pháp luật mới. 

Điều 25. Quyết định của Đại hội nhà đầu tư 

1. … 

2. Đại hội Nhà đầu tư thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp 

hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc các hình thức điện tử khác. 

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, quyết định tại cuộc họp của đại hội nhà đầu tư 

được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện ít nhất năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng 

số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành.Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư được thông 

qua tại cuộc họp khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 51% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu 

quyết; và tổng số phiếu của các nhà đầu tư tham dự Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu quyết 

thông qua các hình thức khác chấp thuận không ít hơn 30% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại 

thời điểm biểu quyết; 

b) Đối với các nội dung quy định tại khoản 6 Điều này, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi 

được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất 65% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu 

quyết; và tổng số phiếu của các nhà đầu tư tham dự Đại hội và các nhà đầu tư tham gia biểu quyết 

thông qua các hình thức khác chấp thuận không ít hơn 40% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tại 

thời điểm biểu quyết; 

Trường hợp cuộc họp đại hội nhà đầu tư tổ chức theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Điều lệ này và số 

nhà đầu tư tham dự đại hội đại diện cho dưới năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ đang 

lưu hành, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất năm 

mươi mốt phần trăm (51)% tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết. Đối với các nội 

dung quy định tại khoản 6 Điều này,  và số nhà đầu tư tham dự đại hội đại diện cho dưới năm mươi 

mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành, quyết định tại cuộc họp được thông qua khi 

được số nhà đầu tư đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số đơn vị quỹ đang lưu 

hành tham gia biểu quyết. 

4. 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 năm mươi mốt phần trăm (51%) tổng số đơn vị 

quỹ của các nhà đầu tư biểu quyết tán thànhsố nhà đầu tư đại diện cho ít nhất sáu mươi lăm phần 

trăm (65%)  tổng số đơn vị quỹ đang lưu hành tham gia biểu quyết chấp thuận. 

5. Trừ trường hợp Điều lệ Quỹ có quy định khác, Quyết định của Đại hội Nhà đầu tư về các vấn đề 

sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp là:  
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a) Quyết định các thay đổi cơ bản trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ; phương án 

phân phối lợi nhuậntăng mức phí trả cho công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; thay đổi công 

ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát; 

b) Sáp nhập quỹ, hợp nhất quỹ; 

Quyết định tại cuộc họp được thông qua khi số nhà đầu tư đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần 

trăm (65%) tổng số đơn vị quỹ của các nhà đầu tư dự họp tán thành. 

6. Công ty quản lý quỹ và Ban đại diện Quỹ có trách nhiệm đảm bảo rằng mọi quyết định của Đại hội Nhà 

đầu tư là phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Quỹ.  

7. Trong thời hạn bảy hai mươi bốn (07 24) giờ ngày sau khi kết thúcthông qua quyết định của Đại 

hội Nhà đầu tư hoặc sau ngày kết thúc việc lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản theo quy định tại khoản 

5 Điều này, Công ty quản lý quỹ, Ban đại diện quỹ có trách nhiệm lập Biên bản họp hoặc Biên bản 

kiểm phiếu (trong trường hợp lấy ý kiến nhà đầu tư bằng văn bản hoặc lấy ý kiến bằng thư điện 

tử hoặc hình thức điện tử khác) và Nghị quyết Đại hội và gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, 

Ngân hàng giám sát và 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. 

8. Những quyết định của Đại hội nhà đầu tư được thông qua không phù hợp với Điều này, sẽ không có 

hiệu lực pháp lý và giá trị thi hành. Những quyết định này mặc nhiên bị hủy. Đồng thời, Công ty quản 

lý quỹ có trách nhiệm thông báo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nhà đầu tư về việc Nghị quyết 

không có hiệu lực thi hành và bị hủy. 

20. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 26- Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư: điều chỉnh 

cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 26. Phản đối quyết định của Đại hội nhà đầu tư 

1. Nhà đầu tư phản đối quyết định đã được thông qua bởi đại hội nhà đầu tư về việc các thay đổi cơ bản 

trong chính sách đầu tư, mục tiêu đầu tư của quỹ;phương án phân phối lợi nhuận; tăng 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, hợp nhất Quỹ, có quyền yêu cầu công ty quản lý quỹ mua lại chứng chỉ quỹ của mình hoặc 

chuyển đổi sang quỹ mở khác của công ty quản lý quỹ mà có cùng chính sách đầu tư. Yêu cầu phải 

bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của nhà đầu tư, số lượng đơn vị quỹ, lý do yêu cầu mua lại 

hoặc đề nghị chuyển đổi sang quỹ có cùng chính sách đầu tư do công ty quản lý. Yêu cầu phải được 

nhà đầu tư gửi tới trụ sở chính của công ty quản lý quỹ, đại lý ký danh trong thời hạn mười lăm (15) 

ngày, kể từ ngày đại hội nhà đầu tư thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên. 

… 

 

21. Điều chỉnh, bổ sung khoản 7 Điều 27- Ban đại diện Quỹ: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp 

luật mới. 

Điều 27. Ban đại diện Quỹ 

… 

7. Công ty quản lý quỹ phải thông báo công khai (công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty 

quản lý quỹ)thực hiện báo cáo cho Ủy ban chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin việc 

thay đổi cơ cấu Ban đại diện cho nhà đầu tư và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và 

Ngân hàng giám sáttheo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng 

khoán. 

22. Điều chỉnh, bổ sung khoản 9, khoản 23, khoản 24 Điều 29- Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện 

Quỹ: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

     Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của Ban đại diện Quỹ 

… 
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9. 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 tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của quỹ, công cụ tiền 

tệ và các tài sản mà quỹ được phép đầu tư theo quy định tại điểm a, b, e khoản 1 Điều 10 Điều lệ này; 

chấp thuận các giao dịch tài sản của quỹ theo thẩm quyền đối với các giao dịch theo phương thức thỏa 

thuận, các giao dịch mua, bán chứng khoán chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch; 

23. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày ban đại diện quỹ quyết định các vấn đề quy định 

tại khoản 22 Điều này, Ban đại diện, 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 thực hiện 

công bố thông tin theo quy định hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.thông tin 

về nội dung quyết định cho nhà đầu tư trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty quản lý quỹ 

và hệ thống Đại lý phân phối của Quỹ. 

24. Ban đại diện Quỹ có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của 

pháp luật hiện hành về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán đối với người nội bộ và 

người có liên quan với người nội bộ của quỹ đại chúng . 

23. Điều chỉnh, bổ sung tiết ii điểm c khoản 1 Điều 35- Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ: 

điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 35. Quyền và nghĩa vụ của Công ty quản lý quỹ 

1. Công ty quản lý quỹ có các nghĩa vụ sau: 

c) Khi quản lý tài sản của quỹ, công ty quản lý quỹ phải:  

i. ... 

ii. Trường hợp đầu tư tiền gửi cho quỹ, công ty quản lý quỹ chỉ được gửi tại các ngân 

hàng trong danh sách được ban đại diện quỹ phê duyệt; lưu trữ bản gốc hoặc bản 

sao hợp lệ hợp đồng tiền gửi, hợp đồng vay, tại ngân hàng giám sát để các tổ chức 

này định kỳ hàng tháng đối soát với số dư tài khoản tiên gửi, giá trị các hợp đồng 

tiền gửi với các ngân hàng nhận tiền gửi của quỹ 

24. Điều chỉnh bỏ điểm l khoản 1 Điều 39- Quyền và nghĩa vụ của Ngân hàng giám sát: điều chỉnh 

cho phù hợp  

1. Nghĩa vụ của ngân hàng giám sát: 

… 

l) 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; 

 … 

25. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 42- Các họat động được ủy quyền: điều chỉnh cho phù hợp với 

quy định pháp luật mới. 

Điều 42. Các họat động được ủy quyền 

Công ty quản lý quỹ được phép ủy quyền đối với các dịch vụ dưới đây: 
2. Dịch vụ đại lý chuyển nhượng: 

- Lập và quản lý sổ chính; mở, theo dõi và quản lý hệ thống các tài khoản của nhà đầu tư, tài khoản 

ký danh; xác nhận quyền sở hữu chứng chỉ quỹ mở; 

- 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 

- … 
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26. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1 Điều 47- Điều kiện lựa chọn đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở: 

điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 47. Điều kiện lựa chọn đại lý phân phối chứng chỉ quỹ mở 

1. Là công ty chứng khoán có nghiệp vụ môi giới chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng lưu ký, 

doanh nghiệp bảo hiểm, ngân hàng thương mại tổ chức kinh tế khác. Trường hợp doanh nghiệp bảo 

hiểm, ngân hàng thương mại và tổ chức kinh tế khác thì phải làm thủ tục đăng ký hoạt động phân 

phối chứng chỉ quỹ với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; 

... 

27. Điều chỉnh, bổ sung điểm b khoản 1 và khoản 2 Điều 48- Hoạt động của đại lý phân phối: điều 

chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 48. Hoạt động của đại lý phân phối 

1. Hoạt động của đại lý phân phối bao gồm: 

a) ... 

b) Nhận và chuyển lệnh giao dịch của từng nhà đầu tư tới Tổ chức cung cấp dịch vụ đại lý chuyển 

nhượng một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác. Đại lý phân phối không được tổng hợp, bù trừ lệnh 

giao dịch, không được trực tiếp nhận tiền và thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ cho nhà đầu tư; 

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 theo mẫu quy định của pháp uật điều chỉnh. Phiếu lệnh 

phải được đại lý phân phối lưu trữ theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Đồng thời 

phải bảo đảm ghi nhận đầy đủ, chính xác, kịp thời và rõ ràng về thời điểm nhận lệnh, người 

nhận lệnh từ nhà đầu tư. Trường hợp lệnh nhận qua điện thoại, fax, lệnh giao dịch trực 

tuyến qua internet hoặc các phương tiện điện tử, đường truyền khác thì tuân thủ theo quy 

định về giao dịch điện tử và lưu trữ phiếu lệnh theo hình thức tệp dữ liệu điện tử. 

2. Đại lý phân phối không phải là tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng lưu ký, ngân hàng 

thương mại, doanh nghiệp bảo hiểm thì không được: 

      a) Làm đại lý ký danh; 

b) Đồng thời làm đại lý phân phối cho công ty quản lý quỹ khác nếu không được chấp thuận 

bằng văn bản của công ty quản lý quỹ mà mình đang làm đại lý phân phối. 

28. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 Điều 53- Báo cáo tài chính: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp 

luật mới. 

2. Báo cáo tài chính bán niên/ Các báo cáo tài chính hàng năm sẽ được soát xét bán niên/ kiểm 

toán độc lập hàng năm bởi công ty kiểm toán được lựa chọn. Các bản sao của báo cáo kiểm toán và 

báo cáo hoạt động của Quỹ phải được gửi đến từng thành viên Ban đại diện Quỹ và công bố công khai 

trên website của công ty quản lý quỹ để nhà đầu tư có thể tham khảo. 

29. Điều chỉnh, bổ sung khoản 1, khoản 2- Điều 56- Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của 

Quỹ: điều chỉnh cho phù hợp với quy định pháp luật mới. 

Điều 56. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng của Quỹ  

1. Ngày định giá:  

....  

Đối với kỳ định giá hàng tháng, ngày định giá là ngày đầu tiên của tháng tiếp theo và không 

thay đổi kể cả trường hợp ngày định giá rơi vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ.    

2. Phương pháp xác định giá trị tài sản ròng 

… 

Cụ thể được xác định theo phương thức sau: 
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STT Loại tài sản Nguyên tắc định giá giao dịch trên thị trường 

Tiền và các khoản tương đương tiền, công cụ thị trường tiền tệ 

… 

Trái phiếu  

5. Trái phiếu niêm yết 

- Giá yết hoặc tên gọi khác (giá sạch), theo quy chế tùy thuộc vào quy 

định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch tại 

Sở Giao dịch Chứng khoán cho các giao dịch mua bán thông thường 

(outright) tại ngày có giao dịch gần nhất trước ngày định giá cộng lãi 

lũy kế (nếu giá yết chưa bao gồm lãi lũy kế) (được chi tiết trong 

sổ tay định giá); 

- Trong các trường hợp sau: 

* Trường hợp Không có giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở 
Giao dịch Chứng khoán trong nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày 
trước ngày định giá; hoặc  

+ Chỉ có các giao dịch trên hệ thống giao dịch tại Sở Giao dịch 
Chứng khoán với giá có nhiều biến động bất thường theo quy định 
tại Sổ tay Định giá và đã được Ban Đại Diện Quỹ chấp thuận bằng văn 
bản. 

ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá 
sau: 

+ Giá xác định theo phương pháp đã được Ban Đại diện Quỹ chấp 
thuận (được chi tiết trong sổ tay định giá);  

+ Giá mua cộng lãi lũy kế;  

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế. 

6. Trái phiếu không niêm yết 

Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá 
sau: 

+ Giá yết hoặc tên gọi khác (giá sạch), theo quy chế tùy thuộc vào 
quy định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán trên các hệ thống báo 
giá trái phiếu không niêm yết (nếu có) tại ngày có giao dịch gần nhất 
trước ngày định giá cộng lãi lũy kế;  

+ Giá trị trung bình các giao dịch thành công tại ngày giao dịch 
gần nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá (giá trung bình của 
các giao dịch trong kỳcủa tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải 
là người có liên quan và được Ban Đại Diện (BĐD) Quỹ phê duyệt;  

+ Giá xác định theo phương phápMô hình lý thuyết đã được BĐD 
quỹ chấp thuận (được chi tiết trong sổ tay định giá);  

+ Giá mua cộng lãi lũy kế;  

+ Mệnh giá cộng lãi lũy kế. 

7. 
Chứng quyền gắn liền với 
trái phiếu chuyển đổi 

-  Giá bình quân của ba (03) tổ chức báo giá không phải là người có 
liên quan và được BĐD Quỹ phê duyệt 

-  Hoặc trong trường hợp không có giao dịch, giá xác định theo phương 
pháp đã được BĐD quỹ chấp thuận. 

Cổ phiếu  

8. 
Cổ phiếu niêm yết trên Sở 
Giao dịch Chứng khoán Hồ 
Chí Minh hoặc Hà Nội 

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi kháctùy thuộc vào quy định nội bộ theo 
quy chế của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày 
trước ngày định giá, ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống  là 
một trong các mức giá sau: 
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+ Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy định nội bộ của 
Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần nhất trong vòng 
12 tháng trước ngày định giá;  

+ Giá mua (giá cost);  

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo phương pháp đã được BĐD quỹ chấp thuận. 

9. 
Cổ phiếu của Công ty đại 
chúng đăng ký giao dịch 
trên hệ thống UpCom  

- Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, theo quy chế tùy thuộc vào quy 
định nội bộcủa Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá; 

- Trường hợp không có giao dịch nhiều hơn hai (02) tuần tính đến ngày 
định giá, thì dùng Giá đóng cửa (hoặc tên gọi khác, tùy thuộc vào quy 
định nội bộ của Sở giao dịch chứng khoán) của ngày có giao dịch gần 
nhất trong vòng 12 tháng trước ngày định giá; hoặc  

+ Giá mua (cost price); hoặc 

+ Giá trị sổ sách; hoặc 

+Giá xác định theo phương pháp đã được BĐD quỹ chấp thuận. 

10. 
Cổ phiếu đã đăng ký, lưu ký 
nhưng chưa niêm yết, chưa 
đăng ký giao dịch 

- Giá trị trung bình các giao dịch thành công tại ngày giao dịch gần 
nhất trước ngày định giá dựa trên báo giá (giá trung bình của các 
giao dịch trong kỳ) của tối thiểu ba (03) tổ chức báo giá không phải là 
người có liên quan và được BĐD Quỹ phê duyệt tại ngày giao dịch 
gần nhất trước ngày định giá.  

- Trường hợp không có đủ báo giá của tối thiểu 03 tổ chức báo giá 
không phải là người có liên quan và được BĐD Quỹ phê duyệt,  ưu 
tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là một trong các mức giá sau: 

+  Giá trung bình từ 2 tổ chức báo giá không phải là người có liên quan 
và được BĐD Quỹ phê duyệt;  

+ Giá của kỳ báo cáo gần nhất nhưng không quá ba (03) tháng tính 
đến ngày định giá;  

+ Giá mua;  

+ Giá trị sổ sách;  

+ Giá xác định theo phương phápMô hình lý thuyết đã được BĐD 
quỹ chấp thuận. 

…   

12 
Cổ phiếu của tổ chức trong 
tình trạng giải thể, phá sản 

Ưu tiên thực hiện theo thứ tự từ trên xuống là 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;  

 Giá xác định theo phương pháp đã được BĐD quỹ chấp thuận theo 
từng trường hợp cụ thể. 

…   

14 
Chứng khoán phái sinh 
niêm yết không có giao dịch 
trong vòng 2 tuần trở lên 

Giá xác định theo phương pháp đã được ban đại diện quỹ chấp thuận 
theo từng trường hợp cụ thể. 

… 

… 

30. Điều chỉnh, bổ sung Điều 62- Các loại phí do nhà đầu tư trả: điều chỉnh cho phù hợp với quy định 

pháp luật mới. 
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Điều 62. Các loại phí do nhà đầu tư trả 

1. Phí phát hành chứng chỉ Quỹ  

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ khi mua một đơn vị chứng chỉ quỹ. Phí 

này được thu khi phát hành và được tính theo tỷ lệ phần trăm giá trị giao dịch (số tiền đăng ký 

mua) chứng chỉ Quỹ VFMVF1. 

- Phí phát hành không vượt quá năm phần trăm (5%) giá trị giao dịch. Các mức phí cụ thể 

được công bố tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của 

công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác. 

- được áp dụng như sau:  

Tổng giá trị đăng ký mua (VNĐ) Phí phát hành  

Từ 1.000.000 đến 200.000.000 1%/tổng giá trị đăng ký mua 

Từ trên 200.000.000 đến 500.000.000 0,75%/tổng giá trị đăng ký mua 

Từ trên 500.000.000 đến 5.000.000.000 0,5%/tổng giá trị đăng ký mua 

Từ trên 5.000.000.000 đến 10.000.000.000 0,25%/tổng giá trị đăng ký mua 

Trên 10.000.000.000 0,2%/tổng giá trị đăng ký mua 

- Phí phát hành này được trừ vào tổng số tiền đăng ký mua trước khi tính số lượng chứng chỉ 

quỹ được phân phối. 

Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có quy định khác dẫn đến sự thay đổi phí phát hành 

trong một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên 

trang thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối hoặc theo quy định 

pháp luật. 

- Thời điểm áp dụng mức phí mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty quản lý 

Quỹ công bố về mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty. 

2. Phí mua lại   

- Là phí mà nhà đầu tư phải trả cho công ty quản lý quỹ khi bán một đơn vị quỹ tại mỗi kỳ giao 

dịch, sau khi Quỹ được chuyển đổi. Phí này được trừ đi từ giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ và 

được khấu trừ ngay khi quỹ thanh toán cho nhà đầu tư, được tính theo tỷ lệ phần trăm trên giá 

trị giao dịch thực hiện được.  

- Phí mua lại chứng chỉ quỹ không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức 

phí cụ thể được công bố tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin 

điện tử của công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác. 

- tại những kỳ giao dịch tiếp theo được áp dụng như sau: 

Thời gian nắm giữ CCQ kể từ ngày mua (ngày) Phí mua lại  

Đến 90  1,5%/tổng giá trị bán thực hiện được 

Từ trên 91 đến 365  0,75%/tổng giá trị bán thực hiện được 

Từ trên 366 đến 730 0,5%/tổng giá trị bán thực hiện được 

Trên 731 0%/tổng giá trị bán thực hiện được 

Đối với số lượng chứng chỉ quỹ mà nhà đầu tư đang nắm giữ tại ngày chốt danh sách để hủy 

niêm yết chứng chỉ quỹ đóng, thực hiện chuyển đổi sang quỹ mở: Phí mua lại được áp dụng 

là 0,5%/ giá trị bán thực hiện được. 

Thời gian nắm giữ chứng chỉ quỹ được xác định theo nguyên tắc “mua trước bán trước” (FIFO).  
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Trong trường hợp công ty quản lý quỹ có quy định khác dẫn đến sự thay đổi phí mua lại trong 

một khoản thời gian cố định, công ty sẽ có thông tin cụ thể và thông báo nhà đầu tư trên trang 

thông tin điện tử của công ty quản lý quỹ và các Đại lý phân phối hoặc theo quy định pháp luật. 

- Thời điểm áp dụng mức phí mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty quản lý 

Quỹ công bố về mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty. 

3. Phí chuyển đổi giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản lý 

- Nhà đầu tư phải trả phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ cho công ty quản lý quỹ khi nhà đầu tư đăng 

ký giao dịch chuyển đổi chứng chỉ quỹ giữa các chứng chỉ quỹ mở do công ty quản lý quỹ quản 

lý tại mỗi kỳ giao dịch sau khi Quỹ VF1 được chuyển đổi. 

- Nhà đầu tư không phải trả Phí phát hành và Phí mua lại chứng chỉ quỹ khi thực hiện chuyển 

đổi các loại chứng chỉ quỹ.  

- Phí chuyển đổi không vượt quá ba phần trăm (3%) giá trị giao dịch. Các mức phí cụ thể 

được công bố tại bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, trên trang thông tin điện tử của 

công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối hoặc dưới các hình thức khác. 

Thời điểm áp dụng mức phí mới tăng sớm nhất là 90 ngày kể từ ngày Công ty quản lý Quỹ 

công bố về mức phí mới trên trang thông tin điện tử của công ty. 

- Cho đến khi Bản cáo bạch của Quỹ đã cập nhật việc thay đổi phí chuyển đổi được nêu dưới 

đây có hiệu lực theo luật định, phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ là 0,2%/giá trị giao dịch chứng 

chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi.  

- Phí chuyển đổi chứng chỉ quỹ là 0% /giá trị giao dịch chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển đổi, từ khi 

Bản cáo bạch của Quỹ đã cập nhật việc thay đổi phí chuyển đổi này và công bố thông tin theo 

luật định. 

31. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 63- Các loại phí do Quỹ trả: điều chỉnh cho 

phù hợp với Hợp đồng lưu ký và giám sát 

Điều 63. Các loại phí do Quỹ trả 

1. … 

2. Phí lưu ký và giám sát 

- Phí giám sát, lưu ký được trả cho Ngân hàng Giám sát và lưu ký để cung cấp dịch vụ ngân 

hàng giám sát, lưu ký cho Quỹ. Phí được tính vào mỗi kỳ định giá dựa trên NAV tại ngày trước 

ngày định giá và được trả hàng tháng. Số phí trả hàng tháng là tổng số phí được tính (trích lập) 

cho các kỳ định giá thực hiện trong tháng. 

Phí giám sát là 0,04% NAV/năm. Tối thiểu là 23 18 triệu đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thuế 
GTGT(nếu có)) 

Phí lưu ký không quá 0,06% NAV/năm. Tối thiểu là 22 17 triệu đồng mỗi tháng. Mức phí này 
chưa bao gồm phí giao dịch chứng khoán là 100.000 đồng/giao dịch, nhưng không quá 0,05% 
NAV/năm tính trên bình quân NAV tại các kỳ định giá trong tháng và được điều chỉnh hàng 
tháng. 

... 

3. Chi phí dịch vụ quản trị quỹ 

- Phí dịch vụ quản trị quỹ là mức phí do Quỹ VFMVF1 trả cho Tổ chức cung cấp dịch vụ 

quản trị quỹ cho Quỹ. 

Phí dịch vụ quản trị quỹ là 0,025% NAV/năm và được chi trả hàng tháng. Tối thiểu là 5 15 triệu 
đồng mỗi tháng (chưa bao gồm thuế GTGT(nếu có)).  
... 
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4. Chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

- Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng là mức phí do Quỹ VFMVF1 chi trả hàng tháng cho Tổ 

chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng cho Quỹ. Phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng 

bao gồm những dịch vụ được nêu tại khoản 2 Điều 42 của Điều lệ này. 

Gồm: 

 Phí duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng là 10 triệu đồng/ tháng và được trả hàng quý 

tháng. 

Công thức tính phí duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng vào mỗi kỳ định giá trong tháng 

được xác định như sau : 

Phí duy trì dịch vụ đại lý chuyển nhượng cho kỳ định giá = 10 triệu/ số ngày thực tế của 

tháng x số ngày theo lịch thực tế của chu kỳ định giá 

 Phí đăng ký mua mới, mua lại, chuyển đổi là 0,01% tính trên giá trị giao dịch mua mới, 

mua lại, chuyển đổi và được trả hàng tháng 

- Các chi phí này sẽ được tổng hợp và trả hàng quý tháng. 

- Tổng chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng không quá 0,03% NAV/ năm, tính trên bình 

quân NAV tại các kỳ định giá trong tháng và được điều chỉnh hàng tháng. 

- Mức phí và phương pháp thanh toán phí được qui định cụ thể trong Hợp đồng giữa Công 

ty quản lý quỹ và Tổ chức cung cấp dịch vụ Đại lý chuyển nhượng 

Các loại phí trên đều chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

32. Điều chỉnh, bổ sung Khoản 1 Điều 71 - Đăng ký điều lệ: điều chỉnh cho phù hợp  

Điều 71. Đăng ký điều lệ 

1. … 

Điều lệ Quỹ VFMVF1 được bổ sung và sửa đổi lần thứ năm bao gồm 16 Chương, 72 Điều và 03 

Phụ lục theo Nghị quyết Đại hội nhà đầu tư ngày 31/03/2016, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

31/03/2016. ngoại trừ việc thay đổi thời điểm đóng sổ lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày hiệu lực của 

Bản cáo bạch gần nhất. Các nội dung về quy trình giao dịch mới có liên quan đến việc thay đổi 

thời điểm đóng sổ lệnh sẽ được Công ty quản lý quỹ thông báo chi tiết trên trang điện tử và cập 

nhật Bản cáo bạch gần nhất. 

Điều 8: Thành viên Ban đại diện mới, nhiệm kỳ 2016 - 2019  

Đại hội thống nhất thông qua Toàn bộ cơ cấu của Ban đại diện nhiệm kỳ 2016– 2019. 

Như vậy, danh sách Ban đại diện Quỹ đầu tư VFMVF1 nhiệm kỳ 2016– 2019., như sau: 

 

1 Chủ tịch   : Ông Lưu Đức Khánh. 

2 Phó Chủ tịch   : Ông Đặng Thái Nguyên. 

3 Thành viên : Bà Lê Thị Thu Hương 

4 Thành viên : Bà Phạm Thị Thanh Thúy 

 

Ban đại diện Quỹ đầu tư VFMVF1 nhiệm kỳ 2016– 2019 sẽ kế thừa toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ của Ban 

đại diện Quỹ nhiệm kỳ 2013-2016.  
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