PHỤ LỤC 8
THÔNG TIN BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ VÀ HỘI ĐỒNG ĐẦU TƯ QUỸ
(Tài liệu này là bộ phận không tách rời của Bản Cáo bạch Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam)

1.

Thông tin Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ
Hội đồng thành viên của Công ty Quản lý Quỹ bao gồm những thành viên sau đây:
a)
b)
c)
d)

2.

Ông Julian Christopher Vivian Pull, quốc tịch Anh, là Chủ Tịch
Ông Wilfred John Blackburn, quốc tịch Anh, là Thành viên
Ông Niall Dermot Grady, quốc tịch Anh, là Thành Viên
Ông Nguyen Tuan Thên An, quốc tịch Hà Lan, là Thành Viên

Thông tin Ban Giám đốc của Công ty Quản lý Quỹ
Ban Giám Đốc của Công ty Quản lý Quỹ là Ông Nguyen Tuan Thên An (Nguyễn Tuấn Thiên Ân), giữ chức vụ
Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của công ty.

3.

Thông tin Hội đồng Đầu tư của Quỹ
a)

Ông Nguyen Tuan Thên An (Nguyễn Tuấn Thiên Ân) (Chủ tịch):
Ông Ân hiện là Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty Quản lý Quỹ.
Truớc khi đuợc bổ nhiệm vào chức vụ Tổng Ðiều hành Ðầu tư vào tháng 01/2012, Quyền Tổng Giám Ðốc
vào tháng 01/2013 và Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty vào tháng 04/2013, ông
Ân đã đảm trách vị trí Giám đốc Đầu tư và Truởng Bộ phận Ðầu tư Thỏa thuận vào Cổ phần của các Doanh
nghiệp, quản lý tài sản đầu tư thỏa thuận do Công ty Quản lý Quỹ quản lý và tư vấn. Ông đã chỉ đạo thực
hiện thành công các thương vụ thoái vốn đầu tư chiến lược tại một số công ty như Công ty Cổ phần Việt
Pháp Sản xuất Thức ăn Gia súc (Proconco), Công ty TNHH Truyền thông Megastar và Công ty Cổ phần
Ôtô Trường Hải. Ông Ân gia nhập Công ty Quản lý Quỹ từ năm 2010.
Từ năm 2008 đến năm 2010, ông Ân là một trong 4 chủ sở hữu kiêm quản lý và thành viên Hội đồng Thành
1
viên của Vietnam Fund Management Company Limited , là công ty được thành lập tại Hồng Kông năm
1990 và đã quản lý quỹ Vietnam Fund Limited và quỹ Beta Viet Nam Fund Limited.
Trước đó, từ năm 2004 đến 2008, ông Ân làm việc cho Công ty Mekong Capital với vị trí thành viên Hội
đồng Quản trị Công ty đồng thời là Giám đốc Đầu tư chịu trách nhiệm chung cho hoạt động của Quỹ
Mekong Enterprise II, đầu tư vào các doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Quốc tế, Công ty
Cổ phần Thế giới di động và Công ty Cổ phần Cổng Vàng.
Truớc khi về Việt Nam năm 2004, ông Ân đã từng làm việc cho Accenture (Văn phòng Amsterdam) và
Geelen Counterflow BV tại Hà Lan.
Ông Ân học tại Ðại học Công nghệ Eindhoven và có bằng Thạc sỹ Quản trị Công nghệ. Ông Ân có Chứng
chỉ Hành nghề Quản lý Tài Quỹ do UBCKNN cấp.

b)

Ông Nguyễn Minh Tùng (Thành viên):
Ông Tùng hiện là Giám đốc Kinh doanh phụ trách phát triển sản phẩm quỹ và kinh doanh của Công ty Quản
lý Quỹ. Ông Tùng có 22 năm kinh nghiệm liên tục trong ngành ngân hàng và đầu tư tài chính.
Trước khi tham gia vào Công ty Quản lý Quỹ, ông Tùng là Giám đốc điều hành kiêm Tổng điều hành đầu tư
của Công ty quản lý quỹ đầu tư Nhân Việt (Tigers Alliance Fund Management, thành viên của Centaurus

1

Vietnam Fund Management Company Limited không liên hệ gì với Công ty Cổ phần quản lý Quỹ đầu tư Việt Nam (VFM), một
công ty được thành lập tại Việt Nam vào tháng 07/2003 dưới hình thức công ty liên doanh giữa Dragon Capital và Ngân hàng
TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), và được chuyển đổi thành công ty cổ phần từ tháng 01/2009.

Capital, London) đầu tư vào thị trường Chứng khoán Việt Nam từ 2009-2012. Ông cũng từng đảm nhiệm vị
trí Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Chứng khoán Đại Việt từ năm 2007 đến 2009, phụ trách mảng
Ngân hàng Đầu tư và Tư vấn Doanh nghiệp. Các dự án thực hiện tiêu biểu như tư vấn thu xếp vốn cổ phần
riêng lẻ cho Thủy Điện Miền Trung, tư vấn hợp nhất cho Công ty Cổ phần Bia Miền Trung, Công ty Cổ phần
Bia Miền Tây, tư vấn niêm yết và IPO cho Công ty Nông sản Sài Gòn và Nhựa Tân Hóa. Từ 2004 đến 2007,
ông Tùng là Giám đốc Đầu tư và Điều hành của Tập đoàn Phát triển Bất động sản Paragon Holding
Corporation, tham gia vào việc hoạch định chiến lược đầu tư, huy động vốn và kế hoạch kinh doanh sản
phẩm.
Từ 1999 đến 2004, ông Tùng là Quản trị Đầu tư Cao cấp của Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc Ngân
hàng Thế giới, tham gia vào dự án hỗ trợ và phát triển các doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, Lào và
Campuchia. Nhiệm vụ chính là tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại các công ty tư nhân Việt Nam, định giá và lập
kế hoạch tài chính. Ông Tùng đã huy động vốn thành công từ các ngân hàng trong và ngoài nước, các quỹ
đầu tư cho 17 dư án. Trước đó, ông Tùng đã có 6 năm kinh nghiệm với vai trò Chuyên viên Cao cấp tài trợ
doanh nghiệp của Ngân hàng FirstVina Bank – Ngân hàng liên doanh của Vietcombank và Korea Firstbank,
tham gia vào việc xây dựng và triển khai các sản phẩm ngân hàng, tài trợ cho các doanh nghiệp có vốn đầu
tư nước ngoài tại Việt Nam từ năm 1993 đến 1999.
Ông có bằng Thạc Sỹ Quản trị Kinh doanh loại ưu của trường Université Libre de Bruxelles (Vương quốc
Bỉ) năm 2000. Ông tốt nghiệp cử nhân Thương mại Quốc tế, trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội năm
1992. Ông Tùng có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do UBCKNN cấp.
c)

Ông Ngô Thế Triệu (Thành viên):
Ông Triệu hiện là Giám đốc Đầu tư Trái phiếu và Cổ phiếu và là Người điều hành Quỹ Đầu tư Năng động
Eastspring Investments Việt Nam của Công ty Quản lý Quỹ.
Ông Triệu có 16 năm kinh nghiệm trong các ngành liên quan đến tài chính gồm quản lý danh mục đầu tư cổ
phiếu đại chúng và trái phiếu, nghiên cứu đầu tư, định phí bảo hiểm và chiến lược quản trị, ngân hàng và
kiểm toán, trong đó có 8 năm làm việc cho Công ty Quản lý Quỹ. Tại đây, ông Triệu là Người điều hành quỹ
của 9 danh mục đầu tư thuộc về Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với tổng tài sản
quản lý là 38,6 ngàn tỷ Đồng. Ông Triệu từng là Người điều hành quỹ của Quỹ công chúng dạng đóng
PRUBF1 có giá trị tài sản là 537 tỷ Đồng vào cuối tháng 6 năm 2013 và hiện là Người điều hành quỹ mở Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Việt Nam có giá trị tài sản là 71,1 tỷ Đồng tính tại thời điểm
31/12/2014.
Trước khi ông Triệu gia nhập Công ty Quản lý Quỹ năm 2007, ông Triệu đã làm việc 5 năm cho Công ty
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam với vị trí Trưởng phòng Định Phí, Tài chính và Chiến lược.
Trước đó, ông đã từng làm việc cho Công ty Kiểm toán Mỹ Arthur Andersen Việt Nam và Ngân hàng
Eximbank Việt Nam.
Ông Triệu có bằng Thạc sỹ Quản trị Dự án Quốc tế của Trường Kinh doanh Skema – Pháp và Thạc sỹ
Quản trị Kinh doanh của Trung tâm Pháp-Việt đào tạo về Quản lý CFVG. Ông Triệu tốt nghiệp cử nhân
ngành Tài chính Doanh nghiệp của Đại học Kinh Tế Tp.Hồ Chí Minh và cử nhân ngành Kinh tế Đối ngoại
của trường Đại học Ngoại thương. Ông Triệu có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Quỹ do UBCKNN cấp.

d)

Ông Kelvin Blacklock (Thành viên):
Ông Kelvin là Tổng Điều hành Đầu tư Phân bổ Tài sản Toàn cầu của Eastspring Investments tại Singapore.
Trong vị trí này, ông Kelvin chịu trách nhiệm chung về chiến lược đầu tư và kỹ thuật phân bổ tài sản đối với
các quỹ đầu tư tài sản năng động toàn cầu của Công ty. Ông Kelvin cũng giữ vai trò quan trọng tư vấn
chiến lược phân bổ tài sản và quản lý tài sản trong khu vực của Prudential Châu Á. Gần đây, ông Kelvin đã
tập trung vào nghiệp vụ phân bổ tài sản để phát triển các sản phẩm quỹ đầu tư tương hỗ cho các thị trường
chủ lực trong khu vực.
Ông Kelvin làm việc cho Eastspring Investments từ năm 2001. Vào thời điểm đó, ông Kelvin đảm nhận trách
nhiệm thành lập và quản lý hoạt động của ba lĩnh vực đầu tư chủ yếu: quỹ thu nhập cố định, sản phẩm phái
sinh và sản phẩm cơ cấu, và phân bổ tài sản. Hiện nay, ông Kelvin đang quản lý 9 nhân viên và tư vấn,
quản lý tài sản trị giá khoảng 40 tỷ đô la Mỹ (tính đến thời điểm 31/12/2014).

Trước khi làm việc cho Eastspring Investments, ông Kelvin có 11 năm làm nhân viên điều hành quỹ cho bộ
phận phân tích lãi suất cố định, chủ yếu tập trung vào phần trái phiếu chính phủ nhóm G10 và thị trường
tiền tệ của Quản lý Đầu tư Schroder tại London, Anh quốc.
Năm 1996, ông Kelvin chuyển tới Schroder Hong Kong và tại đó, ông chịu trách nhiệm thành lập bộ phận
đầu tư thu nhập cố định tại thị trường Châu Á của Schroder, một bộ phận của Phòng Thị trường Trái phiếu.
Năm 2000, ông Kelvin chuyển đến Singapore và tiếp tục làm việc cho Schroder trong việc phát triển thị
trường khu vực.
Ông Kelvin có bằng đại học loại ưu tú đặc biệt của Khoa Toán, Trường Đại học Strathclyde, Glasgow,
Scotland. Ông Kelvin có Chứng chỉ Hành nghề Quản lý Tài sản tại Singapore.
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