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QU� ��U T� N�NG ��NG EASTPRING INVESTMENTS VI�T NAM 

V��T CH� TIÊU KHI K�T THÚC TH�I H�N CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG  

 

Kính g�i Quý Nhà �	u t
, 

Ngày 24/12/2013 v�a qua, Công ty TNHH Qu�n lý Qu Eastspring 
Investments (“Eastspring Investments”) �ã chính th�c m� ��t chào bán ra 
công chúng �	u tiên (IPO) ��i v�i Qu �	u t
 N�ng ��ng Eastspring 
Investments Vi�t Nam (“Qu ENF”). �ây là qu m� �	u tiên c�a Eastspring 
Investments t�i th� tr
�ng Vi�t Nam. 

Ngày 04/03/2014, sau 90 ngày IPO theo quy ��nh c�a c�a pháp lu�t hi�n 
hành, Qu ENF �ã k�t thúc thành công ��t chào bán �	u tiên v�i t�ng s� 
v�n thu �
�c là 53.203.406.730 (n�m m
�i ba t� hai tr�m l  ba tri�u b�n 
tr�m l  sáu nghìn b�y tr�m ba m
�i) �!ng Vi�t Nam, t
�ng �
�ng 
5.320.340,64 ��n v� qu, trên t�ng s� 124 nhà �	u t
 trong và ngoài n
�c, 
bao g!m c� cá nhân và t� ch�c. 

Eastspring Investments �ang g"p rút hoàn t"t h! s� n�p #y ban Ch�ng 
khoán Nhà n
�c �$ ��ng ký thành l�p qu. 

Qu ENF là qu m� ho�t ��ng theo chi�n l
�c �	u t
 n�ng ��ng, �	u t
 
vào �a tài s�n.  

 
�� bi�t thêm thông tin liên quan ��n ho�t ��ng c�a Công ty TNHH Qu�n lý Qu	 
Eastspring Investments và Qu	 �
u t� N�ng ��ng Eastspring Investments Vit 
Nam:  

• Trang thông tin �in t�: www.eastspringinvestments.com.vn 
• Kênh thông tin truy�n thông 

Ông Nguy�n Minh Tùng – Giám ��c Phát tri�n Kinh doanh 
nm.tung@eastspringinvestments.com.vn 
Mobil: +84 978 94 12 33 
Bà Phan Th� Anh Minh – Tr��ng b� ph�n Quan h ��i ngo�i và Marketing 
pta.minh@eastspringinvestments.com.vn 
Mobile: +84 988 73 25 52�


