
 
 
 
 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 24 tháng 8 năm 2021 

Kính gửi Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị Đối tác và Đại lý Phân phối, 

 

Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments (“EIFMC”) trân trọng gửi lời cảm ơn chân 

thành đến Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị đối tác và Đại lý phân phối đã đồng hành cùng chúng tôi 

suốt thời gian qua. 
 

EIFMC xin thông báo:  
 
Nhân dịp nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9), EIFMC sẽ nghỉ làm việc ngày thứ Năm 02/09/2021, Thứ Sáu 
03/09/2021 và sẽ làm việc bình thường trở lại từ ngày thứ Hai 06/09/2021.  
 
Theo đó, thời gian giao dịch chứng chỉ quỹ mở của Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring 

Investments Việt Nam (“ENF”) như sau: 

 

• Không thực hiện kỳ giao dịch ngày 03/09/2021 (các giao dịch chứng chỉ quỹ trước ngày 
03/09/2021 sẽ được thực hiện vào kỳ giao dịch ngày 10/09/2021). 
 

• Kỳ giao dịch ngày 10/09/2021 
 

 Chốt sổ lệnh (Ngày T-1): 10 giờ 30 sáng ngày 09/09/2021 
 Ngày giao dịch (Ngày T): ngày 10/09/2021 

 Thông báo kết quả giao dịch (Ngày T+3): ngày 15/09/2021 

 Thanh toán tiền bán chứng chỉ quỹ (Ngày T+4): ngày 16/09/2021 

 
 

Eastspring Việt Nam xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý Nhà đầu tư, các Đơn vị Đối tác và 
Đại lý Phân phối một kỳ nghỉ lễ vui vẻ. 
 

Để xem thêm thông tin khác về Quỹ ENF, Quý Nhà đầu tư vui lòng truy cập website 
www.eastspring.com/vn hoặc liên hệ điện thoại số (84-28) 3910 2848, hoặc gửi thư điện tử về 
cs.vn@eastspring.com để được giải đáp thắc mắc. 
 

Mong nhận được ý kiến đóng góp, phản hồi của Quý Nhà đầu tư để chúng tôi được phục vụ Quý 
Nhà đầu tư tốt hơn. 
 
 

Trân trọng, 

Ngô Thế Triệu 

Tổng Giám đốc 
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