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SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

              

Số: 2160 /TB-SGDHCM 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

               
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2022 

 

         THÔNG BÁO  
Về việc thay đổi niêm yết chứng chỉ quỹ ETF 

 

 

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và 

giao dịch chứng chỉ quỹ ETF thay đổi niêm yết như sau: 

- Quỹ hoán đổi danh mục niêm yết: Quỹ ETF DCVFMVN DIAMOND 

- Công ty quản lý quỹ: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ đầu tư Dragon Capital Việt Nam 

(Công ty DCVFM) 

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, Tòa nhà Mê Linh Point, 02 Ngô Đức Kế, Quận 1, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam  

- Điện thoại: (84.28) 3825 1488  Fax: (84.28) 3825 1489 

- Được thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh với 

nội dung như sau: 

- Loại chứng khoán : Chứng chỉ quỹ ETF 

- Loại hình quỹ  : Quỹ hoán đổi danh mục (ETF) 

- Mã chứng khoán  : FUEVFVND 

- Mệnh giá   : 10.000 đồng  

- Số lượng chứng khoán trước khi thay đổi niêm yết: 765.000.000 chứng chỉ quỹ 

- Số lượng chứng khoán thay đổi niêm yết (Tăng): 7.700.000 chứng chỉ quỹ 

- Giá trị chứng khoán thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 77.000.000.000 đồng 

- Lý do thay đổi niêm yết: Chứng chỉ quỹ phát hành thêm do thực hiện giao dịch hoán 

đổi 

- Tổng số lượng chứng khoán sau khi thay đổi niêm yết: 772.700.000 chứng chỉ quỹ 

- Tổng giá trị chứng khoán niêm yết sau khi thay đổi niêm yết (theo mệnh giá): 

7.727.000.000.000 đồng 

- Ngày thay đổi niêm yết có hiệu lực : 05/12/2022 

- Ngày chính thức giao dịch  : 05/12/2022 

 

 

Nơi nhận: 
-  CTQLQ; 

-  TTLKCK; 

-  HTGD, GS, TTTT;  

-  Lưu: VT, NY (07). 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 
 

Đã ký 
 

 

 

Trần Anh Đào 
 


