
DANH SÁCH NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ QUỸ  

(nội dung gạch ngang là phần bỏ đi của Điều lệ Quỹ hiện hành, phần in đậm là phần được bổ sung thêm) 

Điều khoản  Nội dung tại Điều lệ hiện hành Nội dung sửa đổi, bổ sung Lý do 

Các định nghĩa 

và nguyễn tắc 

giải thích 

“Quỹ” hoặc “VCAMFI”: là Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt, 

một quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng mở, thực hiện 

chào bán Chứng chỉ quỹ ra công chúng, được thành lập theo 

Luật chứng khoán, các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên 

quan và Điều lệ này 

“Quỹ” hoặc “VCAM-NH VABF”: là Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu 

Phát Triển Việt Nam VCAM-NH, một quỹ đầu tư chứng 

khoán đại chúng dạng mở, thực hiện chào bán Chứng chỉ 

quỹ ra công chúng, được thành lập theo Luật chứng 

khoán, các văn bản pháp luật hướng dẫn có liên quan và 

Điều lệ này. 

Tên mới của Quỹ đã 

được Đại hội Nhà 

Đầu Tư thông qua 

bằng văn bản theo 

kết quả Biên bản 

cuộc họp ngày 

09/02/2023 

Điều 1.1. Tên 

Quỹ và địa chỉ 

liên hệ 

1. Tên Quỹ đầu tư  

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU 

BẢN VIỆT 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Viet Capital Fixed Income 

Fund  

- Tên viết tắt: VCAMFI 

1. Tên Quỹ đầu tư  

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: QUỸ ĐẦU TƯ TRÁI 

PHIẾU PHÁT TRIỂN VIỆT NAM VCAM-NH 

- Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: VCAM-NH Vietnam 

Advance Bond Fund  

- Tên viết tắt: VCAM-NH VABF 

Tên mới của Quỹ đã 

được Đại hội Nhà 

Đầu Tư thông qua 

bằng văn bản theo 

kết quả Biên bản 

cuộc họp ngày 

09/02/2023 

PHỤ LỤC I – 

CAM KẾT CỦA 

CÔNG TY 

QUẢN LÝ QUỸ 

Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 08/UBCK-GPHĐQLQ do 

UBCKNN cấp lần đầu ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, bổ sung 

tại từng thời điểm) 

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103005204 do 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 

28/08/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm).  

Các từ và thuật ngữ được viết hoa được sử dụng tại văn bản 
này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như được quy 
định tại Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI). 

Công ty quản lý quỹ: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT 

Số Giấy phép thành lập và hoạt động: 08/UBCK-GPHĐQLQ 

do UBCKNN cấp lần đầu ngày 25/10/2006 (được sửa đổi, 

bổ sung tại từng thời điểm) 

Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: số 4103005204 

do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp 

ngày 28/08/2006 (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời 

điểm).  

Các từ và thuật ngữ được viết hoa được sử dụng tại văn 
bản này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như 
được quy định tại Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát 
Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF). 

Tên mới của Quỹ đã 

được Đại hội Nhà 

Đầu Tư thông qua 

bằng văn bản theo 

kết quả Biên bản 

cuộc họp ngày 

09/02/2023 



PHỤ LỤC 3 – 

CAM KẾT 

CHUNG CỦA 

CÔNG TY 

QUẢN LÝ QUỸ 

VÀ NGÂN 

HÀNG GIÁM 

SÁT 

… 

Các từ và thuật ngữ được viết hoa được sử dụng tại văn bản 

này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như được quy 

định tại Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Bản Việt (VCAMFI). 

… 

… 

Các từ và thuật ngữ được viết hoa được sử dụng tại văn 

bản này, trừ khi được định nghĩa khác đi, sẽ có nghĩa như 

được quy định tại Điều lệ của Quỹ Đầu Tư Trái Phiếu Phát 

Triển Việt Nam VCAM-NH (VCAM-NH VABF). 

… 

Tên mới của Quỹ đã 

được Đại hội Nhà 

Đầu Tư thông qua 

bằng văn bản theo 

kết quả Biên bản 

cuộc họp ngày 

09/02/2023 

 


