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1/ LOẠI HÌNH QUỸ
TVGF3 là quỹ đóng có thời gian hoạt động dự kiến 5 năm,
được niêm yết và giao Dịch trên sàn chứng khoán TP.HCM
(HOSE) và được quản lý bởi CTCP Quản lý quỹ Thiên Việt
(TVAM). Trong thời gian hoạt động của Quỹ, nhà đầu tư có
thể giao dịch chứng chỉ quỹ trên sàn HOSE như một cổ phiếu
bình thường.
2/ MỤC TIÊU—CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ
Mục tiêu của Quỹ là tìm kiếm sự tăng trưởng dài hạn của vốn
đầu tư, tối đa hóa lợi nhuận của nhà đầu tư và đạt mức lợi
nhuận vượt trội so với trung bình toàn thị trường.
Chiến lược đầu tư của Quỹ là tập trung vào các cổ phiếu niêm
yết và sắp niêm yết của những doanh nghiệp có tiềm năng
phát triển dài hạn, đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, minh
bạch tài chính, sản phẩm và dịch vụ khác biệt và mô hình kinh
doanh có lợi thế cạnh tranh cao.

CÁC ĐIỂM CHÍNH

•

Quy mô quỹ dự kiến: 150 tỷ đồng

•

Số lượng chứng chỉ quỹ phát hành dự kiến: 15 triệu

•

Sàn niêm yết và giao dịch: HOSE

•

Giá phát hành: 10,100 đồng

•

Mệnh giá: 10,000 đồng

•

Số lượng chứng chỉ quỹ mua tối thiểu: 1,000

•

Ngân hàng lưu ký và giám sát: BIDV

•

Thời gian hoạt động: 5 năm

3/ THỜI GIAN PHÁT HÀNH

6/ DANH MỤC ĐẦU TƯ

Dự kiến hoàn tất trước ngày 30 tháng 07 năm 2021

7—15 cổ phiếu

4/ PHÍ

7/ HẠN CHẾ ĐẦU TƯ

Phí quản lý 1%/năm

Tối đa 20% giá trị danh mục vào một công ty, 10% vào

Phí thưởng 20% của phần lợi nhuận vượt chi phí vốn 8%/năm

các công ty chưa niêm yết và 30% vào nhóm các công ty

có liên quan. TVGF3 sẽ không đầu tư quá 10% tỷ lệ sở
5/ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA QUỸ

hữu của một công ty và không sử dụng vốn vay để đầu

Đăng tải hàng tuần tại website của TVAM

tư.

GIÁM ĐỐC ĐẦU TƯ
Ông Nguyễn Duy Quang hiện có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và đầu tư. Ông Quang từng
làm việc cho một số tập đoàn đa quốc gia như PwC, Unilever ở các vị trí Chuyên viên Tư vấn quản lý và Phó
phòng kế toán Quản trị trong nhiều năm. Ông Quang đã từng giữ vị trí Phó giám đốc đầu tư trong vòng 4 năm
cho Quỹ đầu tư nước ngoài Vietnam Equity Holding với tổng giá trị tài sản trên 100 triệu USD. Ông hiện là
Người điều hành Quỹ TVGF và Quỹ TVGF2. Ông tốt nghệp Đại Học Kinh tế Hồ Chí Minh, Khoa kế toán kiểm
toán.

HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ
Ông Nguyễn Trung Hà được biết đến như là
một chiến lược gia kinh doanh hàng đầu với
bề dày kinh nghiệm đầu tư qua hơn 30 công
ty trong nước. Ông Hà là một trong những
thành viên sáng lập của tập đoàn FPT trong
1988 và là người hoạch định chiến lược của
FPT trong nhiều năm. Ông cũng là thành viên
sáng lập của Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB),
hiện là ngân hàng thương mại tư nhân lớn
nhất tại Việt Nam.

Bà Bùi Thị Kim Oanh có trên 18 năm kinh nghiệm
trong ngành quản lý Quỹ. Bà đã quản lý đầu tư cho
một số quỹ đầu tư như Vietnam Equity Fund, Finansa Vietnam Fund, New Finansa Vietnam Balanced Fund. Bà từng làm việc cho tập đoàn Bảo
hiểm Bảo Việt trong vòng 8 năm. Bà có bằng kinh
tế tại đại học Humbolt tại Đức và bằng MBA tại
Asian Institute of Technology Thái Lan.

Bà Đinh Thị Hoa là người thành lập và là Chủ
tịch tập đoàn Galaxy, một trong những tập
đoàn truyền thông và giải trí thành công lớn
nhất Việt Nam. Bà Hoa là người Việt Nam đầu
tiên có bằng MBA tại Đại học Harvard sau giải
phóng. Bà cũng là nhân tố quan trọng trong
việc hỗ trợ thiết lập các hợp đồng đầu tiên
của Procter & Gamble (trị giá 100 triệu USD)
tại Việt Nam trước khi thành lập tập đoàn
Galaxy vào năm 1994. Bà cũng là người thành
lập Trường kinh doanh Hà Nội và cũng là
Trưởng khoa Marketing của trường trong
nhiều năm. Bà hiện đang là thành viên Hội
đồng quản trị của Ngân hàng ACB.

Bà Nguyễn Thanh Thảo là Giám đốc điều hành chi
nhánh TVS tại TP Hồ Chí Minh từ tháng 09/2008
trước khi trở thành Tổng Giám đốc TVS vào tháng
03/2013. Trước khi gia nhập vào TVS ở vị trí
Trưởng phòng nghiên cứu và phân tích năm 2007,
bà từng là chuyên viên phân tích tài chính cao cấp
tại Ameriquest Capital Holdings - một trong những
công ty cho vay thế chấp lớn nhất ở Mỹ. Bà từng
làm việc tại văn phòng luật tại California, Mỹ. Bà
có bằng cử nhân kinh tế tại trường ĐH Quan hệ
Quốc tế (MGIMO) tại Cộng hòa liên bang Nga năm
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từ khi Quỹ TVGF giải ngân đến khi thanh lý
đã bao gồm 3 đợt chia lợi tức với tổng tỷ lệ là 50%, tương đương
5,000 đồng/CCQ

LIÊN HỆ

từ khi Quỹ TVGF2 giải ngân đến hết Quý 2/2021
đã bao gồm lợi tức chi trả cho nhà đầu tư với tỷ lệ 20%, tương
đương 2,000 đồng/CCQ
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