
BO TAI CHÍNH 
UY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NUÓC 
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s6:455 TB-UBCK Hà Noi, ngày 3A thángd2 näm 2020 

THÔNG BÅ0 
Ve viÇc xác nhn thành lp quý thành viên 

Can ci Lut Ching khoán ngày 29 tháng 6 n�m 2006; 

Can ce Lugt sta dói, bó sung mÙt só diéu cua Ludt Chimg khon ngay 24 

tháng 11 n�m 2010; 

Can ct Nghi �inh so 58/2012/NÐ-CP ngày 20 tháng 7 n�m 2012 cua 

Chinh phü quy �inh chi ti¿t và huóng dân thi hành mÙt só diêu cua Luât ching 
khoán và Luát sita dói, bó sung mot só diêu cça Luât Chúng khoán; 

Can ct Nghi ainh só 60/2015/NÐ-CP ngày 26 tháng 6 n�m 2015 cça 

Chinh phiù sua dói, bó sung mÙt só diéu cua NghË dËnh só 58/2012/NÐ-CP ngày 
20 tháng 7 n�m 2012 cua Chinh phç quy dinh chi ti¿t và huóng dán thi hành 

mot só dieu cua Luát Ching khoán và Luat siva dói, bó sung mÙt sô di¿u cua 

Luat Ching khoán; 

Can ci Nghi �inh só 86/2016/NEÐ-CP ngày 01 tháng 7 n�m 2016 cua 

Chinh phù quy �inh �iéu kiÇn dâu tu, kinh doanh chúng khoán; 

Can ct NghË �inh só 151/2018/ND-CP ngày 07 tháng 11 n�m 2018 cua 

Chinh phi sça dói, bó sung mÙt só NghË dinh quy dinh vé dieu kiÇn dâu tu, kinh 

doanh thuoe pham vi quàn lý nhà nróc cça BÙ Tài chính; 

Cän cu Quyêt dinh só 48/2015/0Ð-17g ngày 08 tháng 10 n�m 2015 cua 

Thu tuóng Chính phni quy �inh chúe n�ng, nhiÇm vu, quyén h¡n và co câau to 

chúc cua Uy ban Ching khoán Nhà nuóc truc thuÙc BÙ Täi chinh; 

Can c Thóng tu só 224/2012/1T-BTC ngày 26 tháng 12 n�m 2012 cua 

BÙ trung BÙ Täi chính huómg dáän thành lép vá quán (ý guý dóng. quý thnh 

viên; 
C�n cú hó so báo cáo ve viÇc thành lâp quù thành viên cça Công ty trách 

nhiem hiu h¡n mÙt thành viên quán lý quý Ngân hàng Thuong mai Cô phân 

Cong thuomg ViÇt Nam. 

Uy ban Chéng khoán Nhà nuóc thông báo xác nhn viÇc lp quy thành 

viên vÛi các nÙi dung sau: 

1. Tén Qu dày �ü bàng ti¿ng Viet: QUÝ �ÀU TU GIÁ TR. VIÆT NAM 
Tên Quy b�ng tiêng Anh: VIETNAM VALUE INVESTMENT FUND 



Tên viêt t�t: VVIF2020. 

2. Von diêu lÇ Quù: 50.000.000.000 (Näm muoi tý) �ông. 

3. Thoi gian hoat �Ùng cça Quy: 05 n�m. 

4. Tên Công ty quàn lý quy: Công ty trách nhiÇm hïru han mÙt thành viên 

quán lý quý Ngân hàng Thuong mai Cô phân Công thuong ViÇt Nam 

Giay phép thành lp và ho¡t �Ùng só 50/UBCK-GP do Chú tich Uy ban 

Chúng khoán Nhà nuóc cáp ngày 26 tháng 10 näm 2010; 

Dja chi trå sß chính: Tâng 6, Trung tâm Thuong m¡i Chã Cua Nam, 34 

Cua Nam, Qun Hoàn KiÃm, Thành phô Hà NÙi. 

5. Ten Ngan hàng lu ký: Ngân hàng thuomg mai cô phân �âu tu và Phát 
triên ViÇt Nam - Chi nhánh Hà Thành 

-Quyêt dinh ��ng ký ho¡t �Ùng luuký só 510/QÐ-�KHÐLK do Chç tich 
Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc câp ngày 01 tháng 8 n�m 2006; 

Dia chi try so chinh: SÑ 74, phó Tho NhuÙm, phuÝng Trân Hung �ao, 
quan Hoán Kiêm, Thanh phö Ha NÙi. 

6. Ca câu thành viên tham gia góp vôn lp Quý gôm 02 (hai) thành viên 
(chi tiët cy thë t¡i Phy lyc dinh kèm)./. 

Noi nhn: 
-Công ty TNHH MTV QLQ Ngån hàng 
TMCP Công thuong ViÇt Nam, 
- Luu: VT, QLQ (046). ua 

KT. CHU TICH 
RHÓ' CHNTICH 

BAN O KHO 

Pham-Vän Hoàng 


