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một đơn vị quỹ trong
Tỷ lệ sở hữu của NĐT NN/Foreign investors' ownership
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Tỷ lệ sở hữu/
amount)
valuation date
date
compared to the last
(VND)/Highest (VND)/Lowest
quỹ/ Number of
Total value on
Ownership ratio
period
level (VND)
level (VND)
fund units
dealing date
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0%
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11,326

2.22%
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Ghi chú/Note:
(*): Phí phát hành trong khi IPO: do Đại lý Phân phối ấn định nhưng không vượt quá 2%/Subscription fee during IPO: quoted by Distributor, but not higher than 2%
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61,595,890,755

79.05%

