
CÔNG TY TNHH QU�N LÝ QU�  C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�AVI�T NAM                              

       MANULIFE VI�T NAM                    ��c l	p – T
 do – H�nh phúc 

             *** 

CÔNG B� THÔNG TIN TRÊN CNG THÔNG TIN �I�N T� C�A �Y BAN CH�NG 
KHÓAN NHÀ N��C 

Kính g�i:           �y ban ch�ng khoán nhà n��c 

Công ty:              TNHH Qu�n lý Qu� Manulife Vi�t Nam 

Tr� s	 chính:      T
ng 4, 75 Hoàng V�n Thái, Qu�n 7, TPHCM 

i�n th�ai:          08 54166777  Fax:                     08 65160761 

Ng��i th�c hi�n Công b� thông tin:      ào �c D�ng 

�a ch�:               L
u 4, Manulife Plaza, 75 Hòang V�n Thái, Qu�n 7, TPHCM 

i�n th�ai:          08 54166777                                 Fax:             08 54160761 

L�ai thông tin công b�:  24h       72h         Yêu c
u         B�t th��ng      �nh k� 

N�i dung thông tin công b�: V� vi�c i�u ch�nh sai l�nh danh m�c c�a Qu� �
u t� �i chúng 

theo i�u 22.m, Thông t� 55/2015/TT-BTC H��ng d�n Công b� thông tin trên th� tr��ng ch�ng 

khoán. 

• Tên Qu�: Qu� ��u t� C� phi�u Manulife (MAFEQI) 

• T�ng giá tr� các h�ng m	c ��u t� l
n trong danh m	c ��u t� c�a Qu� t�i ngày 

31/12/2015  là 41,48 %, v��t 1,48% mc t�i �a 40%  theo qui ��nh t�i �i�u l� Qu� 
nh�ng n�m trong gi
i h�n sai l�ch  cho phép 15% theo thông t� 183/2011/TT-BTC 

• Nguyên nhân: Do bi�n ��ng c�a th� tr��ng 

• T�ng giá tr� các h�ng m	c ��u t� l
n trong danh m	c c�a Qu� t�i ngày 02/03/2016 �ã 

���c �i�u ch�nh là 37.39% 

• Ngày hoàn t�t �i�u ch�nh sai l�ch: 02/03/2016 

Chúng tôi xin cam k�t các thông tin công b� trên �ây là �úng s� th�t và hòan tòan ch�u trách nhi�m 

tr��c pháp lu�t v� n�i dung các thông tin �ã công b�. 

      Ngày 03 tháng 03 n�m 2016 

      (�ã ký và �óng d�u) 

      �ào ��c D�ng 

      Ng��i th
c hi�n Công b� thông tin 


