
CONG HOA XÄ HOI CHU NGHIA VI�T NAM 

Doe lap - Ty do - Hanh phúc 
cÔNG TY cO PHÀN 

QUAN LÝ QUÝ BVIM 

S6: 24/2022/BVIM Hà Noi, ngày 29 tháng 12 n�m 2022 

V': CBTT GCN Quý BVIMGIF 

Kinh gii: Üy ban Chéng khoán Nhà nuóc 

Công ty: Công ty Cô phân Quån lý Quý BVIM (BVIM) 

Try so chinh: Tâng 18, Tôa nhà VCCI, 9 �ào Duy Anh, �ông �a, Hà NÙi 

Fax: 024 3633 2065 
Dien thoai: 024 3636 0333 

Nguroi thye hiÇn công bô thông tin: Ông Nguy�n Thái Hà - Tông Giám dôc 

Loai thông tin công bô: 24 gio 

Noi dung thông tin công bô: 

Công ty Co phàn Quàn lý Qug BVIM (BVIM) công bò giáy chúng nhân �äng ký thành lp quy 

thành viên só 70/GCN-UBCK ngày 29/12/2022 do Uy ban Chúng khoán Nhà nuóc câp cho Quy 

Dâu tu Täng trröng BVIM. 

Tên tiêng Anh: BVIM GROWTH INVESTMENT FUND 

Tên viêt t�t: BVIMGIF 

Ngan hàng luu ký: Ngån hàng TMCP Công Thuong Viet Nam 

Thoi han ho¡t dÙng cça quù: 5 n�m 

Thông tin này �ã duge công bô trên trang thông tin diÇn të cça BVIM tai duong dan 

http://bvim.com.vn/ chuyên myc tin túc. 

Chúng toi xin cam kêt các thông tin công bó trên �ây là �úng su tht và hoàn toàn chju trách nhiÇm 

truóc pháp lut vê nÙi dung các thông tin �ã công bô. 

Ngroi thye hiÇa công bô thông tin 

C.T.C. 
Tông Giámdoe 

cONG TY 
eo PHAN 
eAoNANLÝ QUY 
LBVIM 

Nguy�h aLHa 



BO TAI CHÍNH 
ÜY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NUÖC 

cONGHOAX VI�T NAM 
Doe lap-Ty do - Hanh phúe 

S6:0 IGCN-UBCK Hà Noi, ngagtháng/n�m 2022 

GIAY CHÚNG NHAN 

D�ng ký lp quù thành viên 

CHU TICH ÜY BAN CHÚNG KHOÁN NHÀ NUÓC 

Cän cú Iuat Chúng khoán ngày 26 tháng 1I n�m 2019; 

Can cú Nghi âinh só 155/2020/NÐ-CP ngày 31 tháng 12 n�m 2020 cüa 

Chinh phu quy �inh chi tiêt thi hành mÙt só �ieu cça Luát Chung khoán; 

Can c Quyét dinh só 48/2015/0Ð-TTg ngày 08 tháng 10 n�m 2015 cua 
Thù tuong Chính phù quy dinh chúe n�ng, nhiÇm vu, quyên han và co câau to chúc 

.cua Uy bam Chúng khoán Nhà nuóe tru: thuoc, BÙ Tài chính; 

Cän c Thong te só 98/2020/TT-BTC ngày 16 tháng !I n�m 2020 cia BÙ 
truing Bo Tài chính huóng dán hogt �ongvà quàn lý quý dáu tu ching khoán; 

C�n c Ho soa d�ng lý láp quý thành viên cia Cong ty có phán quan lý quý 
BVIM; 

CHUNG 
Theo dé nghË cua Vu truong Vu Qudán lý các Công ty quan ly quý và Qu 

dáu tu chúng khoán. 

QUYET DINH: 

DiÁu 1.Cáp Giáy chéng nhn ��ng ký lp quù thành viên cho: 

QUÝ �AU TU T�NG TRUÖNG BVIM 
Tên ti¿ng Anh: BVIM GROWTH INVESTMENT FUND 

Tên viet t�t: BVIMGIF 

Cong ty quän lý quù: Công ty co phân quàn lý quù BVIM 

Ngân hång luru ký: Ngân hàng TMCP Công Thurong ViÇt Nam 

Thoi h¡n hoat dÙng cça quý: 5 n�m 

Dièu 2.Quý �àu tu Tang truong BVIM durge lâp theo các nÙi dung sau: 

1. Vón diÁu lÇ cça quù: 300.000.000.000 VNÐ (Ba tr�m tý �ông) 
2. Mênh giá chúng chi quù: 10.000 VNÐ (Muoi nghin �ông) 

3. So luong chéng chi quý: 30.000.000 (Ba muoi triÇu) chng chi quù 

4. Loai quy dâu tu ching khoán: Quý thành vien 
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S.Ca cau thành viên tham gia góp vôn lp Quý gôm 02 (hai) thành viên 

(chi tiêt cu thê t¡i Phu låc dính kèm). 

Diêu 3. Công ty cô phân quàn lý quý BVIM, Ngân hàng TMCP Công 

huong Viet Nam và các bên liên quan phäi tuân thù pháp lut Vi�t Nam, cac quy 

dinh vê chúmg khoán và thË trrong chúng khoán, các v�n bàn pháp lut có liên quan 

và Dieu l Quý. 

Dieu 4. Giay chíéng nhn này có hiÇu lyc kê të ngày ký. 

Dieu 5. Giáy chéng nhn này �uoc lp thành hai (02) bàn chính: mÙt (01) 

ban câp cho Công ty cô phân quån lý quù BVIM; mÙt (01) b�n lru t¡i Uy ban 

Chung khoán Nhà nuóc./.-

KT. CHÚ TICH 
UTICH CHIN 

HJN 
Pho Hông Son 



PHU LUC 
co CAU THÀNH VIÊN THAM GIA GÓP vóN THANH LAP QUÝ DAUTUTANG TRUÖNG BVIM 

(kèm theo Giáy ching nhân �äng ký lp quý thành viên só f./GCN-UBCK ngày /tháng/näm 2022) 

Giay chung nhn �äng ký doanh nghiÇp Quoc tich Giá tri von góp Ty lÇ vôn góp 

(tý dông)_ 
STT Tên Thành viên 

góp von (%) 

Giay chéng nhn ��ng ký doanh nghiÇp sôo 

Công ty Cô phân �iÇn Co |0100100449 do So kê ho¡ch và �âu tu Thànb 
pho Hà Noi câp lân �âu ngày 03/08/2005 và 

thay doi lân thé 13 ngày 26/09/2022. 

Viêt Nam 200 66,67% 1 Thông Nhât 

Giây chúng nhn däng ký doanh nghiÇp sô 

5700100231 do Sß Ké ho¡ch và �âu tu Tinh 
Quang Ninh câp lân dâu ngày 01/04/2008 và 

thay �ôi lân thé 5 ngày 27/10/2021. 

Cong ty Cô phân Câng 
2 Viet Nam 100 33,33% 

Quang Ninh 

Tóng congS 300 100% 

NUOC 
AN 


