
 
KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT 

Đại hội Nhà Đầu tư bất thường của Quỹ Đầu Tư Cân Bằng Bản Việt ngày 12/03/2019 
 

Kết quả biểu quyết: 
 
Hôm nay, lúc 10h30 ngày 12 tháng 03 năm 2019 tại Văn phòng Công ty Cổ phần QLQ Bản Việt, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm 
phiếu biểu quyết thông qua các tờ trình, của Đại hội có kết quả như sau: 
     

STT Các vấn đề biểu quyết Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến Tỷ lệ thông qua 

1.  

Thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký: 
1.1 Ngân hàng lưu ký, giám sát mới là Ngân 
hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi 
nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa 
1.2 Ngày chốt danh mục tài sản của Quỹ 
04/04/2019 
1.3 Ngày chốt Giá trị tài sản ròng để chuyển giao 
tài sản Quỹ 04/04/2019 
1.4 Ngày ngừng giao dịch chứng chỉ quỹ để thực 
hiện chuyển giao tài sản 05/04/2019 
1.5 Ngày giao dịch chứng chỉ quỹ kế tiếp 
26/04/2019 

100% 0% 0% 65% 

2.  

Phương án chuyển đổi từ Ngân hàng Giám sát và 
Lưu ký cũ sang Ngân hàng Giám sát và Lưu ký mới: 
- Ngày 12/03/2019: Đại hội Nhà Đầu tư của 
Quỹ thông qua các nội dung làm cơ sở cho việc 
chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký 
- Ngày 13/03/2019: VCAM thực hiện công bố 
thông tin, đồng thời nộp hồ sơ và các tài liệu thông 
báo về việc thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký 
của Quỹ cho UBCKNN  
- Ngày 03/04/2019: VCAM nhận thông báo 
chấp thuận của UBCKNN cho Quỹ VCAMBF được 
thay đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký 
- Ngày 04/04/2019: VCAM thông báo cho các 
nhà đầu tư của Quỹ về việc UBCKNN đã chấp thuận 

100% 0% 0% 65% 



cho Quỹ được phép chuyển đổi Ngân hàng Giám sát 
và Lưu ký 
VCAM tạm dừng giao dịch chứng khoán và tiền 
trước thời điểm chuyển giao nhằm chốt số dư và 
chốt danh mục các tài sản chuyển giao sang Ngân 
hàng Giám sát và Lưu ký thay thế 
- Ngày 05/04/2019: VCAM tiến hành mở tài 
khoản tại Ngân hàng Giám sát và Lưu ký thay thế 
VCAM và Ngân hàng Giám sát và Lưu ký hiện tại 
(“Ngân hàng Standard Chartered”) hoàn tất báo cáo 
Giá trị tài sản ròng tại thời điểm ngày 04/04/2019 để 
chuyển giao 
- Ngày 08/04/2019: VCAM và Ngân hàng 
Standard Chartered chuyển giao các tài sản của Quỹ  
- Ngày 23/04/2019: Hoàn tất chuyển tài sản 
của Quỹ 
VCAM, Ngân hàng Standard Chartered, Ngân hàng 
Giám sát và Lưu ký mới ký biên bản xác nhận đã 
hoàn tất bàn giao quyền và nghĩa vụ giữa hai ngân 
hàng giám sát. Quỹ đóng tài khoản tiền và chứng 
khoán tại Ngân hàng Standard Chartered 
- Ngày 24/04/2019: Đại hội Nhà Đầu tư thường 
niên năm 2018 được tổ chức. VCAM cập nhật tiến 
trình chuyển đổi Ngân hàng Giám sát và Lưu ký tới 
Nhà Đầu tư 
- Ngày 25/04/2019: VCAM công bố thông tin 
và thông báo tới UBCKNN về việc đã hoàn tất 
chuyển giao ngân hàng giám sát và lưu ký cho Quỹ 
- Ngày 26/04/2019: Chứng chỉ Quỹ VCAMBF 
được giao dịch lại 

3.  

Sửa đổi Điều lệ Quỹ - cập nhật thông tin về Ngân 
hàng Giám sát và Lưu ký mới 
3.1 Cập nhật thông tin tại phần “Các định nghĩa 
và nguyên tắc giải thích” về Ngân hàng Giám sát và 
Lưu ký mới 
3.2 Cập nhật thông tin tại Điều 6 về Ngân hàng 
Giám sát và Lưu ký mới 
3.3 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 2 về Ngân 
hàng Giám sát và Lưu ký mới 
3.4 Cập nhật thông tin tại Phụ lục 3 về Ngân 

100% 0% 0% 51% 



hàng Giám sát và Lưu ký mới 

4.  

Sửa đổi Điều lệ Quỹ - Điều 61 - cập nhật công thức 
tính phí Giám sát và Lưu ký mới 
 
“2. Phí lưu ký 
Phí lưu ký là 0,06% Giá trị Tài sản Ròng một năm 
tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng của Quỹ vào ngày 
định giá và được trả cho Ngân hàng giám sát hàng 
tháng trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày cuối 
tháng để thực hiện các dịch vụ giám sát và lưu ký 
cho Quỹ. Mức phí tối thiểu là: 20.000.000 
đồng/quỹ/tháng. Phí lưu ký tối đa được tính theo 
công thức như sau: 
Phí lưu ký = 0,06% * Giá trị Tài sản Ròng tại ngày 
định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số ngày 
thực tế trong năm (365 hoặc 366) 
 
3. Phí quản trị và giám sát 
Phí quản trị và giám sát quỹ là 0,05% Giá trị Tài sản 
Ròng một năm tính trên tổng Giá trị Tài sản Ròng 
của vào ngày định giá và được trả cho tổ chức cung 
cấp dịch vụ hàng tháng trong vòng 10 ngày làm việc 
kể từ ngày cuối tháng để thực hiện dịch vụ quản trị 
quỹ cho Quỹ. Phí dịch vụ quản trị quỹ tối đa được 
tính theo công thức như sau: 
Phí quản trị quỹ = 0,03% * Giá trị Tài sản Ròng tại 
ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số 
ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối 
thiểu là 15.000.000 đồng/quỹ/tháng 
Phí giám sát quỹ = 0,02% * Giá trị Tài sản Ròng tại 
ngày định giá * Số ngày thực tế trong kỳ định giá/ Số 
ngày thực tế trong năm (365 hoặc 366). Mức phí tối 
thiểu là: 5.000.000 đồng/quỹ/tháng 
Ghi chú đối với phí lưu ký, quản trị và giám sát: 
Biểu phí trên chưa bao gồm thuế GTGT (nếu có) cho 
từng loại nghiệp vụ phải trả cho tổ chức cung cấp 
dịch vụ có liên quan.” 

100% 0% 0% 51% 

 


