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투 자 일 임 계 약 서 
HỢP ĐỒNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN 

 
No: FIDES2020-00 

Số :FIDES2020-00 

 

본 계약은  2021. 0.  00일 체결한다. 
Hợp đồng quản lý danh mục đầu tư chứng khoán này (“sau đây gọi tắt là “Hợp Đồng”) được lập vào  ngày  27    

tháng     4 năm 2021 bởi và giữa: 

 

O    O    O (English Name) 
Ông  English name 

여권번호 
Số hộ chiếu 

 M00000000    Issued on  00 Jan 2000    Issue by Korea 
M00000000           cấp ngày  00 Jan 2000         nơi cấp Hàn Quốc 

주    소 
Địa chỉ 

: 
 

 

Address, HCMC, Vietnam 
Address, Tp. Hồ Chí Minh 

전화번호 
Điện thoại 

: 

 
000-000-0000  
000-000-0000 

 

 

(이하 “Party A”, Sau đây gọi tắt là “Bên A”) 
 
 

그리고/ Và 

 

 

FIDES(VIETNAM) FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) 
 

설립일 및 

 라이센스번호 
Giấy phép thành lập số 

: 

 

 
 

No. 43 / UBCK-GP, on 11/11/2008 and adjustment License No. 21/GPĐC-

UBCK issued by the State Securities Commission on 14/05/2020 
Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP, ngày 11/11/2008 và Giấy phép điều 

chỉnh số 21/GPĐC-UBCK cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/05/2020. 
 

주    소 
Địa chỉ 

: 
 

 

#1504, 15fl, Mplaza, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC 
P.1504, lầu 15, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 
 

전화번호 
Điện thoại 

: 
 

(84-28) 3822 2621 
(84-28) 3822 2621 

Fax 
Fax 

: 
 

(84-28) 3822 7506 
(84-28) 3822 7506 

 

대 표 자 
Đại diện bởi 

 

: 
 

 

김 광 혁 

Kim Kwang Hyuk 

 

Title 
Chức vụ  

 

: 
 

 

CEO 
Tổng Giám Đốc 

 

(이하  “Party B”, Sau đây gọi tắt là “Bên B”) 
 

 

 

WHEREAS, 
XÉT RẰNG, 
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- Party B 는 투자일임서비스를 제공할 수 있는 라이센스를 가진 자산운용회사이다; 
Bên B là một công ty quản lý quỹ được cấp phép thành lập và hoạt động trong lĩnh vực tư vấn đầu tư chứng 

khoán. 

- Party A 는 Party B 를 포트폴리오 매니저로 지정하며, Party B 는 Party A 를 위해 최대의 

수익을 얻을 수 있도록 투자일임계약재산을 운용한다.  
Bên A mong muốn chỉ định Bên B là nhà quản lý danh mục đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của mình để 

Bên B sẽ quản lý tổng tài sản nhằm mang lại lợi nhuận hợp pháp tốt nhất cho Bên A. 

 

이에, 양 자는 아래와 같은 조건으로 본 투자일임계약을 체결한다: 
Do vậy, NAY, Các Bên thống nhất ký kết Hợp Đồng này với những điều khoản và điều kiện như sau: 

 

Article 1 (목 적) 
Điều 1 (Mục đích) 

본 계약은 Party B가 Party A의 투자일임계약재산을 운용함에 있어 양 자간 권리와 의무 및 

기타 필요 사항을 명확히 하는데 그 목적이 있다.   
Hợp đồng này nhằm mục đích làm rõ nghĩa vụ và quyền cũng như các điều kiện cần thiết khác giữa hai bên khi 

Bên B thay mặt cho Bên A, quản lý tài sản ủy thác.  

 

Article 2 (용어의 정의)  
Điều 2 (Giải thích các thuật ngữ) 

본 계약에서 사용하는 용어의 정의는 아래와 같다.  
Các thuật ngữ được sử dụng trong Hợp đồng này được xác định như sau: 

1) “일임계약재산”(이하 "계약금액"이라 한다) 은 Party A 와 Party B 가 본 계약기간 동안 

운용하기로 합의한 금액을 말한다 

 “Tài sản ủy thác” (sau đây gọi là "Tổng tài sản ký kết") là số tiền được Bên A và Bên B thỏa thuận để 

quản lý trong thời gian thỏa thuận. 

2) “수수료” 는 계약금액을 운용하는 댓가로 Party A부터 받는 모든 형태의 수수료를 말한다. 
Các khoản phí là tất cả các loại phí mà Bên A phải thanh toán cho việc ủy thác quản lý Tổng tài sản ký kết. 

3) “기본 수수료” 는 운용결과와 관계없이 투자일임운용의 댓가로 Paty A 가  Party B 에게 

지급하는 수수료를 말한다.  
 “Phí quản lý” là khoản phí mà Bên A phải trả cho Bên B cho việc ủy thác quản lý Tổng tài sản ký kết mà 

không liên quan đến hiệu suất của nó. 

4) “성과 수수료” 는 운용성과와 연동된 수수료로써, 목표수익률을 초과달성할 경우 

초과수익의 일정 비율을 Party A가 Party B에게 지급하는 수수료를 말한다.  
“Phí hiệu quả đầu tư” là khoản phí mà Bên A phải trả cho Bên B, liên quan tới kết quả quản lý. Nếu hiệu 

suất quản lý vượt quá Lợi suất kỳ vọng, Bên A sẽ phải trả cho Bên B một khoản phí với một tỷ lệ phần trăm 

xác định trên phần lợi nhuận vượt trội so với Lợi suất kỳ vọng. 

5) “목표수익률” 은 계약기간동안 Party A 와 Party B가 합의한 수익률을 말한다.  
“Lợi suất kỳ vọng” là tỷ suất lợi nhuận mà Bên A và Bên B đồng ý đạt được trong thời hạn hợp đồng. 

6) “투자 대상” 은 본 계약에 의해 운용하는 대상 유가증권을 말한다.  
“Đối tượng đầu tư” là  chứng khoán được quản lý dựa trên hợp đồng ủy thác đầu tư. 

 

Article 3 (계약의 내용) 
Điều 3 (Nội dung Hợp đồng) 

Party A와 Party B가 합의한 계약의 내용은 다음과 같다.  
Nội dung của thỏa thuận giữa Bên A và Bên B như sau: 
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1. 계약 기간:  2000. 00. 00 일부터 2000. 00. 00 일까지(1)년 
Thời hạn Hợp đồng : Một (01) năm, từ ngày 00/00/2000 đến ngày 00/00/2000   

2. 계약 금액 :   1,000,000,000 vnd 

Tổng tài sản ký kết : Một tỷ đồng  

3. 투자일임수수료 : 

Phí 

  · 기본 수수료 : 계약금액의 연 1.0%  
     Phí quản lý : 1.0% trên Tổng tài sản ký kết 

       · 성과 수수료 : 목표수익률(15%) 초과 수익의 10%  
    Phí hiệu quả đầu tư : 10% trên phần lợi nhuận vượt trội so với Lợi suất kỳ vọng (15%) 

4. 투자일임담당자 :  김광혁, Lê Khánh An  
 Người phụ trách quản lý : Kim Kwang Hyuk, Lê Khánh An 

5. 거래 증권사 및 계좌번호:  
Công ty chứng khoán và số tài khoản chứng khoán: 

증권 회사 : KIS Viet Nam Securities Corporation 
Công ty chứng khoán  : Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam 

계좌 번호 :  057FIC0000 
  Số tài khoản chứng khoán :057FIC0000 

6. Party A에 대한 통지 장소 : 
Địa chỉ nhận thông báo của Bên A : 

                       주  소 : HCMC, Vietnam 
Tp. Hồ Chí Minh                   

전화번호  및 e-mail : 000-000-0000  abcd@efg.com  
Điện thoại : 000-000-0000     abcd@efg.com 

 

Article 4 (투자일임계약금액의 변경) 
Điều 4 (Thay đổi Tổng tài sản ký kết) 

1) 본 계약기간중 Party A는 언제든지 투자일임계약금액을 증감할 수 있다.  
Trong thời hạn hợp đồng, Bên A có thể tăng hoặc giảm Tổng tài sản ký kết bất cứ lúc nào. 

2) Party B 는 제 1 항에 의하여 계약금액이 증감될 경우 (별첨 2)에 그 내역을 기록하여 

관리한다.  
Bên B sẽ dựa theo khoản 1 điều này để ghi chép và quản lý lịch sử theo [Đính kèm 2] trong trường hợp có 

tăng hoặc giảm Tổng tài sản ký kết. 

 

Article 5 (투자 대상) 
Điều 5 (Đối tượng đầu tư) 

Party B 가  Party A의 계약금액을 운용함에 있어 세부적인 투자대상은 아래와 같다: 
Bên B quản lý Tổng tài sản ký kết của Bên A và đầu tư vào các đối tượng đầu tư cụ thể như sau: 

1) 베트남 거래소 또는 Upcom 시장 상장 주식 
Cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Việt Nam hoặc sàn Upcom 

2) 상장예정 주식(IPO) 
Những cổ phiếu dự kiến sẽ niêm yết (IPO) 

3) 채권 : 국채, 회사채(상장 또는 비상장) 
Trái phiếu; Trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp (niêm yết hoặc chưa niêm yết) 

4) 기타 Party B 와 Party A가 합의한 투자대상 
Các sản phẩm đầu tư khác được thỏa thuận bởi Bên B và Bên A 
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Article 6 (투자일임의 범위) 
Điều 6 (Phạm vi ủy thác) 

Party A 는 Party B에게 다음 사항을 일임하고, Party B는  Party A를 위해 투자를 한다: 
Bên A ủy thác cho Bên B quản lý thay mặt cho Bên A các nội dung sau: 
1) 계약금액의 투자전략 수립에 관한 사항. 

Thực hiện các chiến lược và chiến thuật đầu tư trên Tổng tài sản ký kết 

2) 계약금액의 포트폴리오 구성 및 분석에 관한 사항  
Xây dựng và phân tích danh mục đầu tư trên Tổng tài sản ký kết. 

3) 유가증권 등 투자대상의 가치판단에 관한 사항. 
Đánh giá giá trị các đối tượng đầu tư như chứng khoán v.v... 

4) 유가증권 등 투자대상의 종류, 종목, 수량, 가격에 관한 사항. 
Xác định loại, chủng loại, số lượng, giá cả của các đối tượng đầu tư như chứng khoán v.v... 

5) 유가증권 등 투자대상의 매매구분, 방법, 시기에 관한 사항 . 
Phân loại, phương pháp và thời điểm mua và bán các đối tượng đầu tư như chứng khoán v.v... 

6) 기타 제 1호 내지 제 5호와 관련된 사항 
Những việc khác liên quan đến khoản 1 đến 5 của Điều này 

 

Article 7 (투자일임서비스 내용)  
Điều 7 (Dịch vụ quản lý danh mục đầu tư) 

Party B가 Party A에게 제공하는 투자일임서비스는 아래와 같다: 
Các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư do Bên B cung cấp cho Bên A như sau: 

1) 본 계약에 따른 계약재산의 운용 
Quản lý Tổng tài sản ký kết theo Thỏa thuận này 

2) 계약재산의 운용전략에 대한 보고 
Báo cáo về chiến lược quản lý Tổng tài sản ký kết 

3) 계약재산의 운용결과에 대한 보고 
Báo cáo kết quả quản lý Tổng tài sản ký kết 

4) 기타 계약재산 운용과 관련하여 필요한 사항  
Những việc khác liên quan đến việc quản lý Tổng tài sản ký kết 

 

Article 8 (수수료) 
Điều 8 (Phí) 

1) Party A 는 Party B 가 제공하는 투자일임서비스의 대가로서 제 3 조에서 정한  수수료를 

지급하며, 수수료에 대한 세부 지급기준은 (별첨 1) “투자일임수수료 등에 관한 기준”에서 

정한 바에 따른다.  
Bên A sẽ trả cho Bên B các khoản phí được quy định tại Điều 3 của hợp đồng này như là lợi ích của dịch vụ 

quản lý danh mục đầu tư do Bên B cung cấp, các tiêu chuẩn cụ thể về phí sẽ dựa trên [Bản đính kèm 1] "Tiêu 

chuẩn về phí". 

2) 기본수수료 계산기준은 매 1년으로 하며, 계산기간 종료일 또는 중도해지일로부터 3영업일 

이내에 지급한다.   
Thời hạn thanh toán phí quản lý là mỗi năm một lần và phí sẽ được thanh toán trong vòng 3 (ba) ngày làm 

việc kể từ khi kết thúc Thời hạn hợp đồng hoặc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng trong trường hợp chấm dứt 

sớm trước hạn. 

3) 성과수수료 계산기준(있을 경우)은 매 1 년으로 하며, 계산기간 종료일 또는 

중도해지일로부터 3영업일 이내에 지급한다.  . 
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Thời hạn thanh toán phí hiệu quả đầu tư (nếu có) là mỗi năm một lần và phí sẽ được thanh toán trong vòng 3 

(ba) ngày làm việc kể từ khi kết thúc Thời hạn hợp đồng hoặc kể từ ngày chấm dứt hợp đồng trong trường 

hợp chấm dứt sớm trước hạn. 

그러나, Party B가 본 계약과 관련한 약정상의 의무를 위반하여 Party A가 계약을 해지하는 

경우에는 성과수수료를 지급하지 아니 한다.  
Tuy nhiên, trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng này do lỗi vi phạm nghĩa vụ hoặc vi phạm quy ước 

liên quan đến hợp đồng này của Bên B, phí hiệu quả đầu tư sẽ không được thanh toán. 

4) 모든 수수료는 부가가치세와 기타 세금(있을 경우)을 포함하지 아니 한다.  
Tất cả các khoản phí được đề cập trong Điều này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)và các loại thuế 

khác (nếu có) 

5) 수수료는 Party B 가 지정한 계좌로 이체하며, 이체일이 휴일인 경우 다음 영업일에 

이체한다.  
Phí được chuyển vào tài khoản do Bên B chỉ định, nếu ngày chuyển khoản rơi vào ngày nghỉ thì phí sẽ được 

chuyển khoản vào ngày làm việc tiếp theo. 

 

Article 9 (계약의 변경 및 해지) 
Điều 9 (Thay đổi và chấm dứt Hợp đồng) 

1) Party A 또는 Party B 는 본 계약 제 3조의 계약기간 중에도 서면합의에 의하여 본 계약을 

변경할 수 있다. 다만, 계약을 중도해지하는 경우 최소 1개월 전에 해지의사를 통보하여야 

한다.  
Bên A hoặc Bên B có thể thay đổi Hợp đồng này dựa trên thỏa thuận bằng văn bản mặc dù vẫn còn trong 

thời hạn hợp đồng như đã nêu tại Điều 3. Tuy nhiên, trường hợp chấm dứt hợp đồng giữa chừng, phải có 

thông báo ý định chấm dứt trước ít nhất 1(một) tháng cho bên còn lại. 

2) 그러나, Party B 가 본 계약 또는 본 계약에 부수한 약정상의 의무를 위반한 경우, Party A 는 

즉시 Party B에게 본 계약의 중단을 통보하고 계약을 해지할 수 있다.  
Dù vậy, trong trường hợp Bên B vi phạm các nghĩa vụ của hợp đồng hoặc của quy ước liên quan tới hợp 

đồng này thì Bên A có thể ngay lập tức yêu cầu dừng nội dung ủy thác đầu tư với Bên B và chấm dứt hợp 

đồng này. 

3) 제 1항 및 제 2항에 의하여 계약기간중 계약재산의 변경 또는 해지가 있는 경우, 수수료는 

(별첨 2)의 “투자일임수수료등에 관한 기준”에 의한다.  
Trường hợp trong thời hạn hợp đồng mà có sự thay đổi về Tổng tài sản ký kết hoặc chấm dứt hợp đồng như 

được đề cập ở khoản 1 và khoản 2 điều này, các phí sẽ dựa theo [Đính kèm 1] “Tiêu chuẩn về phí”. 

4) Party A 가 본 계약체결일로부터 10일 이내에 서면에 의하여 그 해지를 청구하는 경우에 본 

계약은 즉시 해지되며,  Party A의 해지의사표시는 그 서면을 발송할 때에 효력이 발생하는 

것으로 한다.  
Trường hợp Bên A có văn bản thông báo yêu cầu chấm dứt hợp đồng trong vòng 10 ngày kể từ ngày ký kết 

hợp đồng  thì hợp đồng sẽ được chấm dứt ngay lập tức, và văn bản thông báo về việc chấm dứt hợp đồng sẽ 

được coi là có hiệu lực kể từ khi gửi đi. 

5) Party A 의 계약변경 또는 해지 의사가 Party B 에게 전달된 시점까지 Party B 가 제공한 

투자일임서비스 결과는 Party A에게 귀속된다.  
Cho tới trước thời điểm thay đổi nội dung hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng của Bên A được truyền đạt tới 

Bên B thì những kết quả của dịch vụ do Bên B cung cấp vẫn thuộc về Bên A. 

 

Article 10 (계약의 유효기간) 
Điều 10 (Hiệu lực của Hợp đồng) 

1) 본 계약은 베트남 법에 따른다.  
Hợp đồng này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. 

2) 계약기간은 계약 날인일로부터 제 3조에서 정한 기간까지로 한다.   
Hợp đồng này được bắt đầu kể từ ngày ký và có hiệu lực trong Thời hạn như đã nêu tại Điều 3. 
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3) 본 계약의 개정 및 부속계약은 상호 날인하여야 하며, 본 계약의 일부로 간주한다.  
Tất cả các sửa đổi và đính kèm với Hợp đồng này sẽ chỉ có hiệu lực nếu được đưa ra bằng văn bản và có chữ 

ký của các Bên. Bất kỳ tài liệu đính kèm nào cũng sẽ là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 

 

Article 11 (계약 기간) Điều 11 (Thời hạn của Hợp đồng) 

1) Party A 와 Party B 가 합의한 계약기간은 계약 날인일로부터 1년으로 한다.   
Bên A và Bên B đồng ý rằng thời hạn của Hợp đồng này sẽ là một (01) năm kể từ ngày ký Hợp đồng này. 

2) 계약종료일에 양 자가 계약종료 의사가 없는 경우, 동일 기간 및 조건으로 자동 연장된다.   
Hợp đồng này sẽ được tự động gia hạn với cùng thời hạn và cùng điều kiện nếu các Bên không có ý định 

chấm dứt Hợp đồng này vào cuối Ngày chấm dứt. 

3) 본조 제 2항에 의해 계약이 자동으로 연장되나 수수료, 수수료 지급방법등 일부 변경이 있을 

경우 양 자는 상호 협의하여 부속계약을 체결한다.  
Nếu trong trường hợp Hợp đồng được tự động gia hạn như khoản 2 Điều 11, nhưng có một số thay đổi (ví dụ: 

phí, phương thức thanh toán phí, v.v.), các Bên sẽ cùng thảo luận và ký thêm phụ lục. 

4) 계약종료일에 양 자가 계약연장 의사가 없는 경우, 본 계약은 계약종료일에 자동으로 

종료된다.  
Khi kết thúc Thời hạn, nếu các Bên không có ý định gia hạn thì Hợp đồng này sẽ tự động chấm dứt vào ngày 

kết thúc của Thời hạn hợp đồng. 

 

Article 12 (성과 보고)  
Điều 12 (Báo cáo kết quả) 

본 계약기간동안 Party B 는 Party A 에게 매월 계약재산의 운용성과보고서를 직접 또는 

전자우편을 통해 보내야 한다.  운용성과 보고 내용은 다음과 같다 ; 
Trong suốt thời hạn Hợp đồng, Bên B sẽ gửi trực tiếp hoặc qua email cho Bên A báo cáo hàng tháng về kết quả 

quản lý Tổng tài sản ký kết. Báo cáo bao gồm những nội dung sau: 

1) 운용성과 개요 및 손익현황 
Tổng quan về kết quả quản lý và lợi nhuận 

2) 시장 동향 및 전망 
Xu hướng và triển vọng của thị trường 

3) 기타 양 자간 정한 사항 
Những nội dung khác theo thỏa thuận giữa hai Bên 

 

Article 13 (투자일임담당자 선정 및 변경) 
Điều 13 (Bổ nhiệm và thay đổi người phụ trách quản lý) 

1) Party B는 투자일임담당자를 선정하여야 한다.   
Bên B sẽ chỉ định người phụ trách quản lý. 

2) Party B 가 Party A 에 대한 운용담당자를 변경하고자 할때에는 사전에 서면 또는 구두로 

Party A의 동의를 받아야 한다.  
Khi Bên B có ý định thay đổi người phụ trách quản lý cho Bên A thì phải được Bên A chấp thuận bằng văn 

bản hoặc bằng lời nói trước. 

 

Article 14 (비밀유지 의무) 
Điều 14 (Bảo mật Thông tin) 

1) 양 자는 모든 정보에 대하여 비밀을 유지하여야 한다.  
Mỗi Bên sẽ phải bảo mật tuyệt đối tất cả các thông tin mà mỗi Bên nhận được hoặc có được. 

2) Party A 는 Party B가 제공한 투자일임서비스 내용을 제 3자에게 누설해서는 아니되며, Party 

B의 동의없이 투자일임서비스를 제 3자와 공동으로 이용하지 못한다.  
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Bên A không được phép tiết lộ các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư do Bên B cung cấp cho bên thứ ba biết 

và không được sử dụng các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư của Bên B cung cấp với bên thứ ba mà không 

có sự đồng ý của Bên B. 

3) Party B 는 Party A 의 재산상태, 관리상황및 신상내용과 기타 모든 사항에 대하여 비밀을 

지켜야 한다. 이는 본 계약이 종료되거나 해지된 경우에도 효력을 지닌다.  
Bên B phải giữ bí mật tất cả các thông tin liên quan đến hợp đồng, như nội dung, tình trạng quản lý, danh 

mục tài sản của Bên A và tất cả các nội dung khác. Điều này sẽ vẫn có hiệu lực ngay cả khi hợp đồng này 

chấm dứt hoặc bị chấm dứt. 

 

Article 15 (통 지) 
Điều 15 (Thông báo) 

1)  Party A 는 거래증권사, 계좌번호, 주소, 전화번호, 기타 Party B의 투자일임서비스 제공에 

영향을 줄 수 있는 사항에 관하여 변동이 있는 경우 즉시 Party B에게 통지하여야 한다.  
Khi có sự thay đổi về công ty chứng khoán đảm nhiệm giao dịch, số tài khoản, địa chỉ, số điện thoại, những 

vấn đề khác mà có thể ảnh hưởng đến các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư do Bên B cung cấp, Bên A phải 

thông báo ngay cho Bên B được biết. 

2) 본 계약에 의거하여, Party B 는 본 계약 제 3조에 명시된 Party A의 주소와 연락처에 문서 

또는 전화로 통지한다. 다만, Party A가 본 계약에서 정한 주소와 달리 지정할 경우에는 그 

지정된 통지장소로 보내야 한다.   
Dựa trên nội dung của Hợp đồng này, Bên B sẽ thông báo cho Bên A bằng văn bản hoặc điện thoại đến địa 

chỉ và số điện thoại được quy định tại Điều 3 của thỏa thuận này. Tuy nhiên, khi Bên A trước đó đã chỉ định 

địa chỉ thông báo khác với địa chỉ được chỉ định trong thỏa thuận, Bên B phải dựa vào địa chỉ được chỉ định. 

 

Article 16 (운용결과의 귀속) 
Điều 16 (Kết quả quản lý) 
Party B가 계약재산을 운용한 결과 발생하는 이익과 손실은 Party A에게 귀속된다.  

Lãi và Lỗ phát sinh từ việc quản lý Tổng tài sản ký kết của Bên B sẽ thuộc về Bên A. 

 

Article 17 (법률 준수) 
Điều 17 (Tuân thủ luật pháp) 

Party B 가 Party A 의 계약재산을 운용하는 경우, Party B 는 베트남 증권법과 관련 법률을 

준수하여야 한다.  
Bên B phải tuân thủ luật chứng khoán của Việt Nam, các luật và quy định có liên quan khi quản lý Tổng tài sản 

ký kết của Bên A. 

 

Article 18 (재산 형태) 
Điều 18 (Loại tài sản) 

Party  A 와  Party B 가 계약을 시작하거나 종료(중도해지 포함)하는 시점에서의 재산형태는 

현금으로 한다. 단, Party A의 요청이 있는 경우 현금 및 공정한 시세가 있는 유가증권으로 할 

수 있다.  
Loại tài sản tại thời điểm Bên A và Bên B bắt đầu hợp đồng hoặc hết hạn hợp đồng (bao gồm cả chấm dứt hợp 

đồng trước hạn) là tiền mặt. Tuy nhiên, theo yêu cầu của Bên A, mà có thể sử dụng tiền mặt và chứng khoán có 

tại thời điểm đó, trong trường  hợp này giá chứng khoán được tính theo giá thị trường hợp lý tại thời điểm đó. 

 

Article 19 (계약재산의 평가)  
Điều 19 (Đánh giá tài sản) 

제 18 조에서 정한 현금을 제외한 계약재산의 평가는 계약체결시는 계약체결일 전일, 

만료시에는 만료일, 중도해지시에는 해지일 전일로 한다. 
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Việc đánh giá một tài sản ngoại trừ tiền mặt theo quy định tại Điều 18, sẽ được thực hiện như sau: trong trường 

hợp ký kết hợp đồng ngày đánh giá là 1 ngày làm việc trước khi ngày ký hợp đồng, trong trường hợp hết hạn 

hợp đồng ngày đánh giá chính là ngày hết hạn, trong trường hợp chấm dứt hợp đồng trước hạn ngày đánh giá  

là 1 ngày làm việc trước ngày chấm dứt. 

 

Article 20 (운용성과의 평가) 
Điều 20 (Đánh giá lợi nhuận quản lý) 

1) 운용수익률은 순자산 가치의 증감율로 하며, 재산평가의 계산방식은 제 19조의 평가방법에 

따른다.  
Lợi tức quản lý được tính dựa trên tỷ lệ tăng hoặc giảm giá trị tài sản ròng của Tổng tài sản ký kết. Phương 

pháp tính toán tài sản tuân thủ theo phương pháp đánh giá tài sản tại Điều 19 của Thỏa thuận này. 
 

2) 주식에 있어 배당, 유무상증자에 의한 배당락이나 권리락이 이루어졌으나 배당이나 

증자분이 실현되지 않은 경우에는 미실현된 배당 또는 유무상증자분을 시장가격으로 

평가한 후 수익률 평가에 포함한다.  
Trong trường hợp ngày giao dịch không hưởng quyền của việc chia cổ tức, cổ phiếu thưởng và tăng vốn đã 

qua và giá đã được điều chỉnh, nhưng chưa đến ngày thực hiện quyền thì khi đánh giá cổ phiếu theo giá thị 

trường cổ tức, cổ phiếu thưởng và tăng vốn sẽ được bao gồm trong đánh giá.  

 

Article 21 (계약의 위반) 
Điều 21 (Vi phạm thỏa thuận) 

1) Party A 또는 Party B가 본 계약 또는 본 계약에 부수한 약정상의 의무를 위반한 때에는 그 

상대방은 즉시 본 계약을 해지할 수 있다.  
Trong trường hợp khi Bên A hoặc Bên B vi phạm hợp đồng này hoặc các quy định, Bên còn lại có thể đơn 

phương chấm dứt ngay hợp đồng này. 

2) Party A 또는  Party B 가 본 계약을 위반하여 상대방에게 손실을 끼쳤을 경우 그 상대방은 

관련 법률에 따라 의무위반 상대방에게 손해배상을 청구할 수 있다.  
Trong trường hợp khi Bên A hoặc Bên B vi phạm thỏa thuận này và dẫn đến thiệt hại cho bên còn lại thì bên 

còn lại có thể yêu cầu bên vi phạm bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật có liên quan. 

 

Article 22 (분쟁 해결)   
Điều 22 (Giải quyết tranh chấp) 

1) 본 계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우에는 먼저 상호 합의에 의해 해결한다.  
Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này trước tiên sẽ được giải quyết bằng 

thương lượng và hòa giải lẫn nhau giữa các Bên với thiện chí hợp tác. 

 

2) 상호 합의에 의해 분쟁을 해결하지 못할 경우에는 베트남 관련 법원을 통해 해결한다.  
Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải, nó sẽ được giải 

quyết bởi Tòa án có thẩm quyền. 

 

Article 23 (기  타)  
Điều 23 (Những nội dung khác) 

본 계약에서 정하지 아니한 사항 또는 그 내용을 변경할 필요하 있는 사항에 대하여는  Party A 

와 Party B 가 합의하여 결정한다.  
Các nội dung không được quy định trong Hợp đồng này hoặc các nội dung cần thay đổi sẽ được quyết định dựa 

trên kết quả thảo luận của  Bên A và Bên B. 
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Party A 와 Party B 는 본 계약의 내용을 확인하고 성실히 이행한다.  본 계약은 한글과 베트남어로 

2 부를 작성하고 각각 1 부씩 보관한다. 한글과 베트남어는 동일한 효력을 지니며, 만약 차이가 

있는 경우 한글본을 우선으로 한다.  
Bên A và Bên B đã hiểu rõ các điều khoản của Hợp đồng này và cam kết tuân thủ nội dung của Hợp đồng. Hợp 

đồng này được lập thành 2 (two) bản song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Hàn có cùng hiệu lực, mỗi Bên giữ 1 (một) 

bản. Trong trường hợp có sự không nhất quán giữa hai ngôn ngữ, phiên bản tiếng Hàn sẽ được áp dụng. 

 

2021. 00. 00   
Ngày 00  tháng 00 năm 2021 

 

 

 

 

Party A : 
Bên A 

O    O    O 

english name 

HCMC, Vietnam 
Tp. Hồ Chí Minh   đóng dấu) 

 
 

 

 

 

(Signed and sealed/ Ký và đóng dấu) 

 

 

Party B : 
Bên B 

 

FIDES(VIETNAM) FUND MANAGEMENT JOINT STOCK COMPANY 
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ FIDES (VIỆT NAM) 

주   소: #1504, 15fl, Mplaza, 39 Le Duan Street, Ben Nghe Ward, District 1, HCMC 
Địa chỉ : P.1504, lầu 15, Tòa nhà Mplaza, 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh 

 

사업자등록번호/ID No.: No. 43 / UBCK-GP, on 11/11/2008 and adjustment License  

No. 21/GPĐC-UBCK issued by the State Securities Commission on 14/05/2020. 
Giấy phép thành lập và hoạt động số 43/UBCK-GP, ngày 11/11/2008 và Giấy phép điều chỉnh  

số 21/GPĐC-UBCK cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 14/05/2020. 

 

대표자 : Kim Kwang Hyuk - CEO 
Đại diện bởi: Kim Kwang Hyuk – Tổng Giám Đốc 

 

 

 

 

 

 

 

(Signed and sealed/ Ký và đóng dấu)  
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<별  첨  1> 
<Đính kèm 1> 

투자일임수수료 등에 관한 기준 
TIÊU CHUẨN VỀ PHÍ 

 

1. 수수료 계산 및 지급방법 
CÁCH TÍNH PHÍ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

 수익률은 다음과 같이 계산한다.  
Tỷ suất lợi nhuận được tính như sau: 

 * 수익률 = [계산기간말의 순자산총액(NAV) – 계약금액] / 계약금액 * 100 
* Tỷ suất lợi nhuận = [Tổng giá trị ròng của tài sản vào cuối thời kỳ tính (NAV) – Tổng giá trị tài sản ký kết] / 

Tổng giá trị tài sản ký kết * 100 

 

 수수료 계산기간은 계약체결일로부터 계약종료일(01년)까지로 한다.  
Thời gian tính Phí quản lý là từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày đáo hạn hợp đồng (01 năm). 

 

 기본 수수료 
     Phí quản lý 

 

  기본수수료 계산방법 
Phương pháp tính phí 

 

  계약금액  x  기본수수료율 x 운용일수/365 일 
Tổng giá trị tài sản ký kết  x  tỷ lệ phí quản lý  x số ngày quản lý /365 ngày 

 

 기본수수료는 수수료 계산기간 만료일로부터 3영업일 이내에 Party B가 지정한 계좌로 

이체하여 지급한다.  
Phí quản lý sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản do Bên B chỉ định trong vòng 3 ngày làm 

việc sau khi kết thúc tính phí 

 

 성과 수수료 
Phí hiệu quả đầu tư 

 

  성과수수료 계산방법 
Phương pháp tính phí 

 

성과수수료 = (계약종료시(1년) 수익률 – 목표수익률)  x 계약금액  x 성과수수료율 
Phí hiệu quả đầu tư = (Tỷ suất lợi nhuận tại ngày đáo hạn hợp đồng (01 năm) – Lợi suất kỳ vọng) x 

Tổng giá trị tài sản ký kết  x Tỷ lệ phí hiệu quả đầu tư 

 

 성과수수료 계산기간은 계약체결일로부터 매 1년으로 한다.  
Việc tính Phí hiệu quả đầu tư được thực hiện mỗi năm 1(một) lần kể từ ngày ký hợp đồng 

 

 성과수수료는 수수료 계산기간 만료일로부터 3영업일 이내에 Party B가 지정한 계좌로 

이체하여 지급한다  
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Phí hiệu quả đầu tư sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản vào tài khoản do Bên B chỉ định trong vòng 3 

ngày làm việc sau khi kết thúc tính phí. 

2. 계약금액 증액시 수수료 계산방법 
CÁCH TÍNH PHÍ KHI TĂNG TỔNG TÀI SẢN KÝ KẾT 

 

 수수료는 최초 계약과 분리하여 각 계약증액 금액별로 별도로 계산한다.     
Phí quản lý được tính riêng cho từng khoản tài sản gia tăng và tách biệt so với tài sản ký kết ban đầu. 

 

 수익률은 다음과 같이 계산한다.  
Tỷ suất lợi nhuận được tính như sau: 

 * 수익률 = [계산기간말의 순자산총액(NAV) – 계약증액금액] / 계약증액금액 * 100 
* Tỷ suất lợi nhuận = [Tổng giá trị ròng của tài sản vào cuối kỳ (NAV) – Tổng giá trị tài sản tăng thêm] / Tổng 

giá trị tài sản tăng thêm * 100 

 

 기본 수수료 
Phí quản lý 

 

 증액금액   x  기본수수료율  x  운용일수/ 365 일 
Tổng giá trị tài sản tăng thêm  x Tỷ lệ phí quản lý  x số ngày quản lý /365 ngày 

 

 

 성과 수수료 
Phí hiệu quả đầu tư 

 

 계약기간중 증액한 계약금액은 최초 계약과 분리하여 아래와 같이 계산한다.  
 

성과수수료 = (계산기간 수익률 – 환산 목표수익률) x계약증액금액 x 성과수수료율 
Phí hiệu quả đầu tư = (Tỷ suất lợi nhuận trong kỳ tính toán – Lợi suất kỳ vọng quy đổi) x Tổng giá trị tài sản 

tăng thêm  x Tỷ lệ phí hiệu quả đầu tư 

 

* 증액 계약금액의 성과수수료 계산기간 = 계약증액일로부터 계약기간 종료일 까지. 
Thời gian tính Phí hiệu quả đầu tư của tổng tài sản tăng thêm = Tính từ ngày tăng thêm tài sản đến ngày đáo 

hạn hợp đồng. 

 

* 환산 목표수익률 = 목표수익률 x 운용일수/365일 
Lợi suất kỳ vọng quy đổi = Lợi suất kỳ vọng  x  số ngày quản lý / 365 ngày 
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<수수료 계산 사례> 

<Ví dụ về cách tính phí> 

 

 

1. 2021.01.01일 계약체결,  50억동 => 만기 수익률 30% (운용기간 365일), 목표수익률 15% 

Ngày 01/01/2021 ký kết hợp đồng với giá trị 5 tỷ đồng => Tỷ suất lợi nhuận tại ngày đáo hạn là 30% (số 

ngày quản lý là 365 ngày), Lợi suất kỳ vọng là 15% 
 

2. 2021.07.01일 계약 증액 50억동 =>  만기 수익률 10% (운용기간 184일),  환산 목표수익률 7.56% 

Ngày 01/07/2021 Giá trị tài sản ký kết tăng thêm 5 tỷ đồng => Tỷ suất lợi nhuận tại ngày đáo hạn là 10% 

(số ngày quản lý là 184 ngày), Lợi suất kỳ vọng quy đổi là 7.56% 

 

 

기본수수료 :   75,205,479동  (전체 계약금액의 0.75%) 

Phí quản lý :   75.205.479 đồng (0.75% của Tổng giá trị hợp đồng). Trong đó :  

 

50,000,000 동(50억동  x 1.0%) +25,205,479 동(50억동  x 1.0%  x 184일/365일) 

50.000.000 đồng (5 tỷ đồng ký kết ban đầu x 1.0%) + 25.205.479 đồng (5 tỷ đồng tăng thêm x 184 

ngày/365 ngày) 

 

 

성과수수료 :  87,200,000 동 (전체 계약금액의 0.87%) 

Phí đầu tư hiệu quả : 87.200.000 đồng (0.87% của tổng giá trị hợp đồng). Trong đó : 

 

75,000,000 동 (50억동  x초과수익 15%  x수수료율 10%)+ 12,200,000 동(50억동  x초과  

수익 2.44%  x성과수수료율 10%)  

75.000.000 đồng ((5 tỷ đồng ký kết ban đầu x phần lợi suất vượt mức lợi suất kỳ vọng 15%) x phí 

quản lý 10%) +12.200.000 đồng ((5 tỷ đồng tăng thêm  x  phần lợi suất vượt mức lợi suất kỳ vọng 

quy đổi là 2.44%)  x  phí đầu tư hiệu quả 10%) 
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3. 중도 해지(또는 일부 해지)시 수수료 계산방법 
CÁCH TÍNH PHÍ KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG GIỮA CHỪNG (HOẶC CHẤM DỨT MỘT PHẦN) 

 

 기본 수수료 
Phí quản lý 

 

해지 계약금액   x  기본수수료율  x 경과 운용일수 / 365 
Tổng giá trị tài sản ký kết bị chấm dứt  x Tỷ lệ phí quản lý  x số ngày quản lý đã thực hiện / 365 ngày 

 

* 경과일수 = 계약체결일로부터 중도 해지일까지. 
Số ngày quản lý đã thực hiện =  được tính từ ngày ký kết hợp đồng đến ngày chấm dứt hợp đồng. 

 

 성과 수수료 
Phí hiệu quả đầu tư 

 

성과수수료 = (수익률 – 환산 목표수익률)  x  계약금액  x  성과수수료율  
Phí hiệu quả đầu tư = (Tỷ suất lợi nhuận - Lợi suất kỳ vọng quy đổi) x Tổng giá trị tài sản ký kết  x Tỷ lệ 

phí hiệu quả đầu tư 
 

* 중도해지 계약금액의 성과수수료 계산기간 = 최초 계약일로부터 중도 해지일 까지. 
 Thời gian tính phí hiệu quả đầu tư của tổng giá trị tài sản chấm dứt giữa chừng = từ ngày ký hợp đồng ban 

đầu đến ngày chấm dứt hợp đồng. 

 

* 환산 목표수익률 = 목표수익률 x 경과 운용일수/365일 
Lợi suất kỳ vọng quy đổi = Lợi suất kỳ vọng  x  số ngày quản lý đã thực hiện / 365 ngày 

 

<수수료 계산 사례> 

<Ví dụ về cách tính phí> 

 

1. 2021.01.01일 계약체결,  50억동 => 운용기간 365일, 목표수익률 15% 

Ngày 01/01/2021 kết hợp đồng với giá trị 5 tỷ đồng => thời gian quản lý 365 ngày, Lợi suất kỳ vọng là 15% 
 

2. 2021.07.01일 계약 해지 25억동 =>  해지시 수익률 10% (운용기간 181일),환산 목표수익률 7.44% 

Ngày 01/07/2021 chấm dứt một phần hợp đồng giá trị 2,5 tỷ đồng => tỷ suất lợi nhuận tại thời điểm chấm 

dứt 10% (số ngày quản lý đã thực hiện là 181 ngày), Lợi suất kỳ vọng quy đổi là 7.44% 

 

기본수수료 : 12,397,260동  = 25억동  x 1.0%  x 181일 / 365일 

Phí quản lý : 12.397.260 đồng = 2,5 tỷ đồng  x 1.0%  x 181 ngày / 365 ngày 

*잔여 계약금액 25억동에 대한 수수료는 계약만기시 지급 

Phí quản lý cho phần còn lại của hợp đồng (2,5 tỷ đồng) sẽ được thanh toán khi đáo hạn hợp 

đồng 

 

성과수수료 : 6,404,110 동 = 25억동 * 초과수익 2.56%*성과수수료율 10%  

Phí dầu tư hiệu quả : 6.404.110 đồng = (2,5 tỷ đồng x phần lợi suất vượt mức lợi suất kỳ vọng quy đổi là 2.56%) 

x tỷ lệ phí hiệu quả đầu tư 10% 

*잔여 계약금액 25억동에 대한 성과수수료는 계약만기시 계산(발생시)하여 지급 

Phí hiệu quả đầu tư cho phần còn lại(2,5 tỷ đồng) của hợp đồng (nếu có) sẽ được thanh toán khi 

đáo hạn hợp đồng 
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<별첨 2> 

< Đính kèm 2> 

투자일임계약금액 

TỔNG SỐ TIỀN KÝ KẾT ỦY THÁC ĐẦU TƯ 

구        분 
PHÂN LOẠI 

자금의 입출금 

BIẾN ĐỘNG TIỀN VỐN VÀO RA 
계약금액 계 

TỔNG CỘNG SỐ TIỀN KÝ KẾT 
비      고 
GHI CHÚ 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 


