
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

-------o0o------ 

      Đà Nẵng, ngày  10   tháng    08  năm 2022 

HỢP  ĐỒNG ỦY THÁC ĐẦU TƯ 

-Chúng tôi gồm có: NGUYỄN HUỲNH X.                              Quốc tịch: Việt Nam 

 BÊN ỦY THÁC ĐẦU TƯ ( BÊN A):  

-CMND/CCCD SỐ: 0640xxxxxxxx      Sinh ngày 10/10/19xx 

-Địa chỉ thường trú : Tổ X, Hxx Lx, Tp Pxxxxx, Gxx Lxx 

-Điện thoại : 0364xxxxxx 

BÊN NHẬN ỦY THÁC (BÊN B): PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 

-Địa chỉ trụ sở chính : 42 Lê Đại, Hoà Cường Bắc, Đà Nẵng 

-Điện thoại : 0905 495 792 

-Email : khoahocnghetrading@gmail.com 

-Người đại diện: NGUYỄN VŨ   

-Chức danh: Admin Phantichchungkhoan.net 

-CMND/Hộ chiếu: 205xxxxxx 

-Địa chỉ thường trú : 42 Lê Đại, Hoà Cường Bắc, Đà Nẵng 

-Tài khoản: Techcombank chi nhánh Đà Nẵng : 19036756253xxx 

Hai bên cùng thỏa thuận ký kết hợp đồng Ủy thác đầu tư với các điều khoản 

như sau: 

Điều 1. Nội dung: 

• Bên A ủy thác cho bên B thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh hàng hóa, sản phẩm bao 

gồm: 

            CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ 



• Số tiền ủy thác đầu tư là: Tổng cam kết là  500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu Việt Nam 

Đồng) Thời hạn đầu tư: 1 năm 

• Từ ngày 10/08/2022  đến ngày 10/08/2023 

 Điều 2. Nghĩa vụ và quyền lợi các bên: 

2.1. Nghĩa vụ và quyền lợi của Bên A: 

• Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp tài liệu về quyền được nhận ủy thác đầu tư. 

• Giám sát kiểm tra bên nhận ủy thác thực hiện hợp đồng. Khi NAV giảm quá 15% thì có 

thể yêu cầu bên B cơ cấu danh mục, cắt lỗ và dừng lệnh đang thực hiện 

• Yêu cầu bên nhận ủy thác cung cấp thông tin về việc thực hiện hợp đồng. 

• Nghĩa vụ thanh toán chi phí ủy thác cho bên nhận ủy thác. 

• Chuyển vốn vào tài khoản cho bên nhận ủy thác như thỏa thuận. 

2.2. Quyền và nghĩa vụ của bên nhận ủy thác đầu tư: 

• Được nhận phí ủy thác theo thỏa thuận, 

• Từ chối yêu cầu của bên ủy thác nếu vi phạm quy định của pháp luật. 

• Yêu cầu bên ủy thác cung cấp các tài liệu cần thiết để thực hiện hoạt động. 

• Thực hiện đúng nội dung cam kết trong hợp đồng. Đảm bảo NAV không giảm quá 15%, 

nếu giảm quá 15% thì phải dừng lệnh 

• Thông báo kịp thời nội dung thực hiện hoạt động đầu tư cho bên ủy thác. 

Điều 3. Phân chia lợi nhuận và cách thức thanh toán 

3.1. Phân chia lợi nhuận:  

• Lợi nhuận sẽ được phân chia hàng tháng nếu tháng đó có lợi nhuận. Bên A sẽ được 

hưởng 80 % và bên B được hưởng 20 % lợi nhuận. 

• Lợi nhuận hàng tháng được chia vào ngày cuối tháng nếu đã kết thúc lệnh hoặc khi kết 

thúc lệnh. 



• Trong trường hợp rủi ro, tháng nào bị lỗ thì số lỗ đó sẽ được dùng để trừ vào lợi nhuận 

của tháng sau. Phần lợi nhuận còn lại của tháng sau đó mới được dùng để phân chia lợi 

nhuận cho các bên. 

• Lợi nhuận sau khi đã được chia cho bên B thì sẽ hoàn toàn thuộc về bên B. Trong trường 

hợp rủi ro, tài khoản sau đó nếu có bị lỗ thì bên B cũng không phải bỏ số tiền lợi nhuận 

đã được chia trước đó để bù số lỗ sau này. 

3.2. Phương thức thanh toán:  

• Khách hàng sẽ đưa quyền truy cập tài khoản cho bên B để giao dịch. 

Điều 4. Phương thức giải quyết tranh chấp 

• Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ những điều khoản được ghi trong hợp đồng. 

• Mọi tranh chấp phát sinh từ hợp đồng này được giải quyết trên cơ sở thương lượng và 

hòa giải. Trường hợp thương lượng và hòa giải không thành hai bên có thể giải quyết 

theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 5. Hiệu lực hợp đồng 

• Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký 

• Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ một 

(01) bản. 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

NGUYỄN HUỲNH X 

Ký và ghi rõ họ tên 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

NGUYỄN VŨ 

Ký và ghi rõ họ tên 
 

                                                                                                         

 


