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Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

---o0o--- 
 

HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 

Số: DM_24 /HĐQLDM 

 

Hợp đồng này được ký kết ngày      tháng       năm 2021 giữa các bên: 

 

NHÀ ĐẦU TƯ ỦY THÁC:  Công ty Cổ phần dịch vụ Kinh Bắc 

 Mã số doanh nghiệp: 2300242250   Ngày cấp 30/06/2016 

 Địa chỉ: Số 6 Lý Thái Tổ, Phường Suối Hoa, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, VN 

 Điện thoại: 024-13874009    Fax:   

 Email:  

 Đại diện: Ông Bùi Ngọc Quân  Chức vụ: Tổng giám đốc 

 Theo Quyết định ủy quyền số 91/2015/QĐ-HĐQT.UQ ngày 17/02/2015 

 Sau đây gọi tắt là “Nhà Đầu tư” hay “NĐT” 

 

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ: Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư SGI 

 Giấy phép thành lập và hoạt động số: 42/UBCK-GP của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp 

ngày 29 tháng 10 năm 2008 

 Địa chỉ: Tầng 2, tòa nhà The Terra, 83 Hào Nam, P.Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội 

 Điện thoại : 024.3724 5785 

 Fax:  024.3724 5787 

 Đại diện : Ông LÊ CHÍ PHÚC 

 Chức vụ : Tổng giám đốc 

 Sau đây gọi tắt là “Công ty Quản lý Quỹ” hay “CTQLQ" 

 

Hai bên đồng ý ký kết Hợp đồng quản lý Danh mục đầu tư với các điều khoản và điều kiện như 

sau: 

Điều 1. Từ ngữ và Diễn giải 

Trong Hợp đồng này, các thuật ngữ được hiểu như sau: 

1.1. “Hợp đồng” là Hợp đồng quản lý Danh mục đầu tư này, bao gồm cả các Phụ lục và các 

sửa đổi, bổ sung của Hợp đồng này. 

1.2. “Vốn ủy thác” là số tiền thuộc sở hữu của NĐT, được ủy thác cho CTQLQ quản lý đầu tư 
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theo Hợp đồng này 

1.3.  “Danh mục đầu tư” là tập hợp toàn bộ các tài sản (bao gồm chứng khoán và tiền) thuộc 

sở hữu của NĐT tại thời điểm nhất định, do CTQLQ quản lý đầu tư theo Hợp đồng này. 

1.4. “Ngày định giá” là ngày làm việc đầu tiên của tháng kế tiếp nhằm thực hiện việc xác định 

Giá trị tài sản ròng của Danh mục đầu tư. 

1.5.  “Giá trị tài sản ròng” hay “NAV”: là tổng giá trị các tài sản trong Danh mục đầu tư trừ đi 

các nghĩa vụ nợ có liên quan của Danh mục đầu tư tại cùng một thời điểm. 

1.6.  “Ngân hàng lưu ký” là Ngân hàng thực hiện lưu ký các tài sản của NĐT ủy thác cho 

CTQLQ quản lý đầu tư.  

1.7. “Bên” là CTQLQ hoặc NĐT và “hai Bên” có nghĩa là cả hai chủ thể này; 

1.8. Các thuật ngữ khác (nếu có) sẽ được hiểu như quy định trong Luật Chứng khoán số 

54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Thông tư 99/2020/TT-BTC Hướng dẫn về hoạt động của 

Công ty QLQ đầu tư chứng khoán do Bộ tài chính ban hành ngày 16/11/2020 và các văn 

bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), các văn bản hướng dẫn thi hành. 

Cơ sở để hai bên ký kết và thực hiện hợp đồng này được căn cứ vào quy định của pháp luật hiện 

hành. Hai bên trong quan hệ hợp đồng này có đầy đủ năng lực chủ thể để tham gia ký kết và thực 

hiện hợp đồng này. 

Điều 2. Mục đích của Hợp đồng 

NĐT muốn chỉ định CTQLQ quản lý Tài sản ủy thác và CTQLQ đồng ý cung cấp dịch vụ quản lý 

danh mục đầu tư cho NĐT theo quy định của pháp luật áp dụng mà có thể điều chỉnh trong từng 

thời kỳ. Hợp đồng là cơ sở pháp lý ràng buộc giữa hai Bên trong việc sử dụng Tài sản ủy thác vào 

hoạt động đầu tư mua, bán các loại chứng khoán được nêu tại Hợp đồng. 

Điều 3. Thời hạn Ủy thác và Tài sản Ủy thác 

3.1 Thời hạn Ủy thác là 12 tháng được tính từ ngày NĐT chuyển vốn ủy thác cho CTQLQ. 

Thời hạn Hợp đồng có thể được gia hạn khi được sự đồng ý bằng văn bản của cả hai bên. 

3.2 Vốn uỷ thác tại thời điểm ký hợp đồng là 511.440.000.000  đồng  

(Bằng chữ: Năm trăm mười một tỷ, bốn trăm bốn mươi triệu đồng)        

Hình thức tài sản ủy thác là tiền mặt. Thời điểm chuyển Vốn ủy thác sẽ được hai bên xác 

định trên cơ sở thực tế, các chứng từ chuyển tiền Ủy thác của NĐT cho CTQLQ sẽ là các 

bộ phận không tách rời của hợp đồng này. 

Điều 4. Chiến lược đầu tư, quy trình đầu tư:  

4.1 Chiến lược đầu tư khoản Vốn ủy thác: Theo chỉ thị Nhà đầu tư. 

4.2 Quy trình đầu tư: Đầu tư theo chỉ thị của NĐT ủy thác. 

4.3. Nội dung chỉ thị Nhà đầu tư 

NĐT chỉ thị cho CTQLQ thay mặt NĐT thực hiện tham gia mua cổ phiếu trong đợt phát hành 

riêng lẻ 2021 (Quy chế đăng ký mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ số 2709/2021/KBC/QĐ-TGĐ 

ngày 27/09/2021 của Tổng Công ty phát triển đô thị Kinh Bắc - CTCP): 

- Tên Cổ phiếu: Tổng Công ty phát triển Kinh Bắc – CTCP 

- Số lượng mua: ……………… CP 

- Giá mua: …………………. đ/CP 
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- Tổng tiền mua: 511.440.000.000 đ. 

Nhà Đầu tư sẽ chuyển tiền thêm vào tài khoản tiền mặt được quản lý tại ngân hàng lưu ký số tiền 

phí tạm tính là …………………………. Số tiền này không nằm trong Vốn ủy thác và sẽ được sử 

dụng để chi trả các chi phí như phí quản lý danh mục, phí ngân hàng lưu ký, phí hoạt động 

..v..v..được quy định trong Điều 6 của hợp đồng này. 

Nhà đầu tư chuyển tiền uỷ thác vào tài khoản của công CTQLQ như sau: 

Tên Tài khoản uỷ thác :  CTY CP QLQ ĐẦU TƯ SGI  

Số TK    : 11910000498812  

Tại     : Ngân hàng BIDV chi nhánh NKKN  

Nội dung   : Chuyển tiền uỷ thác đầu tư theo hợp đồng DM-24/HDQLDM 

 

Điều 5. Lưu ký tài sản của Danh mục đầu tư 

Tiền và chứng khoán của Danh mục đầu tư sẽ được quản lý và lưu ký trên Tài khoản tiền mặt và 

Tài khoản lưu ký chứng khoán đứng tên CTQLQ mở tại Ngân hàng lưu ký BIDV – Chi nhánh 

Nam ký Khởi nghĩa Theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. 

Điều 6. Phí và chi phí 

6.1 Phí quản lý danh mục đầu tư: CTQLQ sẽ thu phí quản lý danh mục đầu tư cố định 

……%/năm (Không phẩy ba phần trăm một năm) tính trên giá trị Vốn ủy thác, Công ty 

QLQ được quyền trích tiền phí quản lý từ tài khoản uỷ thác tại ngân hàng BIDV. 

Công ty quản lý quỹ sẽ trích trước 6 tháng tiền phí quản lý danh mục, tương đương với số 

tiền …………………………………… .  

Phí quản lý của 6 tháng còn lại CTQLQ sẽ gửi thông báo thu phí vào đầu tháng 4/2022 cho 

NĐT để NĐT có cơ sở Thanh toán phí cho giai đoạn tiếp theo.  

Thông tin và tài khoản thu phí của CTQLQ như sau sẽ được gửi kèm trong thông báo thu 

phí gửi đến NDT. 

6.2 Phí thưởng hoạt động: không có 

6.3 Phí lưu ký: Là khoản tiền trả cho Ngân hàng lưu ký/Công ty chứng khoán để lưu ký, báo 

cáo các tài sản thuộc Danh mục đầu tư và các hoạt động liên quan. CTQLQ sẽ cung cấp 

bản sao Hợp đồng lưu ký cho NĐT. 

6.4 Phí hoạt động: CTQLQ sẽ ký Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ cần thiết cho hoạt 

động quản lý Danh mục đầu tư và ra quyết định đầu tư liên quan đến Danh mục đầu tư. Phí 

hoạt động được thanh toán theo thực tế phát sinh, bao gồm: 

- Phí môi giới và các phí hợp lý, hợp lệ liên quan đến các giao dịch của Danh mục đầu 

tư; 

- Thuế, phí và lệ phí của Danh mục đầu tư phải thanh toán theo quy định của pháp luật; 

- Các chi phí hợp lý và hợp lệ khác (nếu có). 

Điều 7. Phương thức xác định Giá trị tài sản ròng. 

Phương thức xác định Giá trị tài sản ròng: Giá trị tài sản ròng được xác định vào Ngày định 

giá. 
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Điều 8. Chế độ báo cáo và thông báo 

8.1 Chế độ Báo cáo đánh giá Danh mục đầu tư: CTQLQ gửi báo cáo cho NĐT theo định kỳ 

hàng tháng qua email của khách hàng. Báo cáo tháng gửi trong vòng 10 (mười) ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc tháng. Mẫu báo cáo theo quy định của pháp luật hiện hành. 

8.2 Chế độ thông báo 

Thông báo đề nghị thay đổi Chiến lược đầu tư, Qui trình đầu tư: Nếu trong quá trình thực 

hiện Hợp đồng, một Bên có nhu cầu thay đổi, điều chỉnh thì Bên có nhu cầu thay đổi phải 

thông báo cho Bên kia bằng văn bản để hai Bên cùng trao đổi, thống nhất. 

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của NĐT 

9.1 Quyền của NĐT: 

- Được nhận lại Tài sản trong danh mục ủy thác dưới hình thức chứng khoán hoặc tiền 

mặt và các quyền lợi phát sinh tại thời điểm kết thúc Hợp đồng; 

- Được kiểm tra, giám sát hoạt động đầu tư do CTQLQ thực hiện; 

- Được yêu cầu CTQLQ cung cấp thông tin về Danh mục đầu tư tại bất cứ thời điểm nào 

nếu thấy cần thiết; 

- Được bồi thường thiệt hại trong trường hợp CTQLQ vi phạm Hợp đồng; 

9.2 Nghĩa vụ của NĐT: 

- Cung cấp các thông tin có liên quan của NĐT nhằm giúp CTQLQ tìm hiểu khả năng tài 

chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế 

đầu tư và các yêu cầu đầu tư khác để xây dựng chiến lược đầu tư phù hợp cho NĐT. 

- Có nghĩa vụ chuyển Tài sản ủy thác theo quy định tại Hợp đồng này. 

- Thực hiện nghĩa vụ báo cáo sở hữu, công bố thông tin theo quy định của pháp luật 

- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho CTQLQ phần phí quản lý quy định tại Hợp đồng này; 

- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác được quy định trong Hợp đồng. 

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của CTQLQ 

10.1 Quyền của CTQLQ: 

- Đại diện cho quyền lợi của NĐT, thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng 

cổ đông hoặc Hội đồng quản trị của tổ chức phát hành mà NĐT là cổ đông phát sinh 

theo Hợp đồng này; thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên của 

doanh nghiệp mà NĐT tham gia góp vốn phát sinh theo Hợp đồng này. 

- Được hưởng phí quản lý và phí thưởng theo quy định nêu tại Hợp đồng này. CTQLQ 

được quyền trích tiền trực tiếp từ danh mục đầu tư của NĐT để thanh toán cho các 

khoản phí hoặc các nghĩa vụ nợ khác phát sinh từ hoạt động ủy thác đầu tư theo hợp 

đồng này và các hợp đồng quản lý danh mục còn hiệu lực khác mà NĐT đã ký với 

CTQLQ. 

10.2 Nghĩa vụ của CTQLQ. 

- Tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam và Hợp đồng này. 

- Tự nguyện, công bằng, trung thực, vì lợi ích tốt nhất của NĐT. 

- Thực hiện việc đầu tư Tài sản ủy thác theo đúng các quy định của pháp luật và Hợp 
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đồng này. 

- Đền bù các tổn thất gây ra cho NĐT chỉ trong trường hợp CTQLQ vi phạm Hợp đồng 

này, do bất cẩn, lừa dối hoặc do lỗi của CTQLQ và nhân viên của CTQLQ.  

- Đền bù các tổn thất gây ra cho NĐT do CTQLQ không thực hiện đầu tư theo Chiến 

lược đầu tư  

- CTQLQ đảm bảo tiến hành các giao dịch và phân bổ kết quả giao dịch một cách công 

bằng, không thiên vị giữa tài khoản của Công ty, người có liên quan của Công ty và bất 

kỳ nhà đầu tư ủy thác nào. 

- Xác định Giá trị tài sản ròng của Danh mục đầu tư theo đúng qui định của Hợp đồng 

- Cung cấp kịp thời, đầy đủ các thông tin cần thiết về tài sản ủy thác cho Ngân hàng lưu 

ký để đảm bảo Ngân hàng lưu ký có đủ thông tin nhằm thực hiện đầy đủ quyền và 

nghĩa vụ đối với NĐT theo các quy định của pháp luật. Định kỳ hàng tháng, CTQLQ có 

nghĩa vụ thực hiện việc đối chiếu và xác nhận tài sản của NĐT với Ngân hàng lưu ký. 

- Trích lập quỹ dự phòng rủi ro để bồi thường thiệt hại cho NĐT do sự cố kỹ thuật và sơ 

suất của người hành nghề quản lý quỹ trong quá trình tác nghiệp. 

- Lưu trữ đầy đủ các chứng từ và tài khoản phản ánh chi tiết, chính xác và kịp thời mọi 

lệnh đặt giao dịch hàng ngày cho Danh mục đầu tư. 

- Chuyển trả lại cho NĐT giá trị danh mục đầu tư bằng tiền mặt hoặc toàn bộ danh mục 

(sau khi khấu trừ các khoản phí, chi phí hợp lý, hợp lệ khi kết thúc Hợp đồng. 

- Giữ bí mật các thông tin của NĐT và các thông tin liên quan đến việc nhận uỷ thác đầu 

tư của NĐT. 

- Thực hiện các chỉ thị của nhà đầu tư (ngoại trừ các chỉ thị không phù hợp với quy định 

của pháp luật) và các đề nghị chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn ủy thác cho 

một bên thứ ba. 

Điều 11. Cam kết của CTQLQ 

11.1 CTQLQ cam kết tuân thủ các quy định theo pháp luật hiện hành, các quy định, quy chế của 

Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Hợp đồng này. 

11.2 CTQLQ cam kết tự nguyện, công bằng, trung thực, cẩn trọng, vì lợi ích tốt nhất của NĐT. 

11.3 CTQLQ đảm bảo việc quản lý độc lập và tách biệt tài sản của Danh mục đầu tư của NĐT 

với tài sản của các Quỹ, các Công ty đầu tư chứng khoán, các Danh mục đầu tư khác do 

CTQLQ quản lý và tài sản của chính CTQLQ. 

11.4 CTQLQ đảm bảo quy trình phân bổ tài sản giao dịch thống nhất, hợp lý, công bằng khi 

thực hiện giao dịch cho các Quỹ, Công ty đầu tư chứng khoán, Danh mục đầu tư ủy thác 

của NĐT và cho bản thân CTQLQ theo đúng quy định của pháp luật.  

Điều 12. Cam kết chung 

Hai bên trong Hợp đồng này xác nhận rằng việc ký kết Hợp đồng là hoàn toàn phù hợp với quy 

định pháp luật hiện hành, và mỗi bên đã hòn thành các thủ tục nội bộ cần thiết để có thể ký kết 

Hợp đồng này đúng theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của mỗi bên. Việc bất kỳ 

bên nào trong hai bên thực hiện ko đúng nội dung nêu trên thì sẽ phải chịu hoàn toàn mọi trách 

nhiệm trước pháp luật. 
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Điều 13. Chấm dứt Hợp đồng 

Hợp đồng chấm dứt theo một trong các trường hợp sau: 

13.1 Thời hạn của hợp đồng đã hết; hoặc 

13.2 Một trong hai bên muốn chấm dứt Hợp đồng trước hạn thì phải có thông báo bằng văn bản 

trước ít nhất là 30 (ba mươi) ngày làm việc và phải được sự chấp thuận của bên kia. 

13.3 Hợp đồng bị chấm dứt do quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Hai bên sẽ ký kết Biên bản thanh lý hợp đồng khi hợp đồng chấm dứt theo quy định tại 

khoản 12.1 và 12.2 điều này. 

Điều 14. Giải quyết tranh chấp 

14.1 Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, nếu phát sinh bất kỳ khó khăn, trở ngại nào, các bên 

phải thông báo cho nhau, cùng bàn bạc, tìm biện pháp giải quyết, khắc phục. 

14.2 Mọi tranh chấp phát sinh, nếu có, liên quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải quyết 

bằng thương lượng, hòa giải. Trường hợp các bên không giải quyết được bằng hòa giải, tranh chấp 

sẽ được giải quyết theo các quy định pháp luật hiện hành.  

Điều 15. Hiệu lực của Hợp đồng 

15.1 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các văn bản, tài liệu có liên quan là bộ phận không 

thể tách rời Hợp đồng này. Mọi thỏa thuận bổ sung giữa hai bên phải được thể hiện bằng văn bản 

có chữ ký của hai bên. 

15.2 Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ hai (02) bản.  

 

Nhà Đầu tư 

 

 

 

 

 Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư SGI 

 

 

 

LÊ CHÍ PHÚC 
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PHỤ LỤC 1 

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ 

 

1. Danh sách các chuyên viên quản lý danh mục đầu tư bao gồm: 

 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại 

bàn 

Số di động Email liên lạc 

1 Đinh Thị Mai Quản lý danh 

mục đầu tư 

08.3930.3842   0982 100 225 Mai.dt@sgicapital.c

om.vn 

2 Lê Nguyễn 

Đăng Khoa 

Quản lý danh 

mục đầu tư 

08.3930.3842   0935 444 579 Khoa.ln@sgicapital.

com.vn 

 

Các chuyên viên tham gia quản lý danh mục đầu tư tuân thủ theo các điều khoản trong hợp đồng.  

Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu CTQLQ thay đổi chuyên viên quản lý danh mục đầu tư 

CTQLQ sẽ thông báo đến NĐT bằng văn bản/email trong vòng 05 ngày từ khi có sự thay đổi. 

 

2. Các bộ phận hỗ trợ khác 

1 Cao Thị Kim 

Nhạn 

Kế toán 

trưởng 

08.3930.3842  

  

091.8177006 nhan.ct@sgicapital.

com.vn 

2 Phan Thị Thu 

Hường 

Chuyên viên 

giao dịch 

024.37245785 098.3398700 huong.pt@sgicapital

.com.vn 

3 Lê Thị Minh 

Khai 

KSNB 024.37245785 0903.416311 Khai.lt@sgicapital.c

om.vn 

Các bộ phận hỗ trợ khác có quyền nhận báo cáo giao dịch từ các bên có liên quan và báo cáo cho 

nhà đầu tư. 

 


