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KÍNH GỬÍ QUÝ KHÁCH HÁNG,
Bức thứ này là một lời đề nghi hờp tàc kinh dộành. Bàng viềc độc và ky xàc nhàn vàộ cuội
bức thứ này, một thộà thuàn hờp tàc kinh dộành sề đứờc xàc làp giứà CÔNG TY TNHH ĐẦU
TƯ KIDA (Mà sộ thuề: 0107854893), sàu đày gội là BÊN A và quy khàch, sàu đày gội là
BÊN B. Nội dung thộà thuàn này bàộ gộm càc nguyền tàc đàu tứ cung nhứ càc điều khộàn
hờp tàc giứà CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KIDA và quy khàch.
PHẦN I: CÁC NGUYÊN TẮC ĐẦU TƯ CỔ PHIẾU CỦA BÊN A
1. Bền Á đành già hiều quà đàu tứ bàng càch sộ sành kềt quà đàu tứ hàng nàm vời sứ thày
đội cuà chỉ sộ VN-Índềx. Càch sộ sành này phàn ành kềt quà đàu tứ mà Bền Á đàt đứờc sộ
vời thi trứờng chung. Viềc sộ sành này đứờc thức hiền trộng cà nhứng nàm thi trứờng tàng
hộàc giàm điềm.
Vỉ du trộng một nàm nàộ độ, nều chỉ sộ VN-Índềx giàm 30% mà kềt quà kinh dộành Bền Á
đàt đứờc là lộ 15% thỉ Bền Á vàn đành già đày là một nàm cộ kềt quà kinh dộành tỉch cức
hờn một nàm khàc khi mà Bền Á đàu tứ lài 10% nhứng VN-Índềx tàng 15%.
2. Muc tiều đàu tứ cộ phiều cuà Bền Á trộng dài hàn là đàt mức tàng trứờng hàng nàm vứờt
VN-Índềx tứ 5%/nàm trờ lền. Bền Á tin tứờng ràng trộng dài hàn hiều quà đàu tứ cộ phiều
sề càộ hờn đàng kề sộ vời mức lài suàt tiền gứi tiềt kiềm ky hàn 12 thàng tài càc ngàn hàng
thứờng mài. Trộng trứờng hờp Bền Á cộ 3 nàm liền tuc khộng cộ kềt quà đàu tứ vứờt trội
sộ vời VN-Índềx và lài suàt tiềt kiềm thỉ Bền B nền rut vộn đề tỉm càc kềnh đàu tứ khàc.
3. Đành già hiều quà đàu tứ cộ phiều cuà Bền Á càn thời giàn tứ 3-5 nàm đề cộ thề màng tời
một cài nhỉn tộàn diền trộng cà nhứng nàm thi trứờng tàng và giàm điềm. Trộng quà khứ,
cộ nhứng giài độàn 3 nàm liền tiềp, xu hứờng chung cuà thi trứờng là giàm điềm và phàn
lờn càc nhà đàu tứ đều khộng cộ lài hộàc thuà lộ.
4. Bền Á xàc nhàn mỉnh khộng cộ bàt ky khà nàng nàộ trộng viềc dứ độàn sứ biền động cuà
thi trứờng trộng ngàn hàn. Bền Á cung khộng cộ khà nàng giup Bền B lứờt sộng, đàu cờ cộ
phiều.
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5. Bền Á tàp trung đàu tứ càc cộ phiều mà Bền Á hiều hộàt động kinh dộành, đành già ràng
già thi trứờng cuà nộ đàng thàp hờn già tri thức cuà cộ phiều độ và mức già đàu tứ cộ một
biền àn tộàn đu lờn.
6. Mội một cộ phiều bàt ky trộng dành muc sề đứờc đàu tứ khộng quà 30% tộng tài sàn mà
Bền B uy thàc chộ Bền Á đàu tứ.
PHẦN II: THỎA THUẬN HỢP TÁC KINH DOANH
1. Bền Á cộ tràch nhiềm thức hiền càc cộng viềc đàu tứ cộ phiều trền tài khộàn chứng
khộàn ộnlinề mà Bền B uy quyền chộ Bền Á quàn ly và đàu tứ.
Thông tin tài khoản ủy thác:
Chu tài khộàn: ............................................................. Sộ tài khộàn: ......................................................................
Mờ tài cộng ty chứng khộàn:.................................................................................................................................
2. Thời giàn hờp tàc tứ ngày __/__/2021 tời ngày 31/12/2021. Thộà thuàn hờp tàc này sề
tứ động già hàn hàng nàm nều một trộng hài bền khộng cộ yều càu chàm dứt hờp tàc vời
bền cộn lài vàộ trứờc ngày 31 thàng 12 hàng nàm.
3. Mức lài suàt cờ sờ hàng nàm trộng thộà thuàn hờp tàc kinh dộành này sề là lài suàt tiềt
kiềm tiền gứi ky hàn 12 thàng tài Ngàn hàng TMCP Ngộài Thứờng Viềt Nàm vàộ ngày
31/12 cuà nàm liền trứờc cộng vời biền độ 1,5%/nàm. Lài suàt cờ sờ nàm 2021 là 7,1%.
4. Lời nhuàn tứ viềc đàu tứ hàng nàm sề thuộc về Bền B chộ tời khi đàt mức lài suàt cờ sờ.
Phàn lời nhuàn vứờt lài suàt cờ sờ hày càc khộàn lộ sề đứờc chià chộ Bền Á thềộ bàng dứời
đày.
Phần lợi nhuận hàng năm
BÊN B
BÊN A
Lãi suất cờ sở
100%
Phần lãi vứợt lãi suất cờ sở
75%
25%
Bất kỳ khoản lỗ nào tại thời điểm chấm dứt hợp đồng:
Với hợp đồng đã ủy thác từ 1 năm trở lên
95%
5%
Với hợp đồng đã ủy thác từ 2 năm trở lên
90%
10%
Với hợp đồng đã ủy thác từ 3 năm trở lên
80%
20%
(Ví dụ: Nếu năm 2021 Bên A đạt được tỷ suất sinh lời là 20% thì Bên A sẽ được hưởng khoản
lãi là (20%-7,1%)x25%=3,225%).
5. Vời càc hờp động uy thàc dứời 1 nàm, nều Bền Á quyềt đinh dứng hờp tàc thỉ Bền Á vàn
phài chiu tràch nhiềm vời phàn lộ cuà mỉnh thềộ thộà thuàn hờp tàc này.
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6. Bàt ky khộàn vộn gộp thềm/ rut vộn nàộ đứờc thức hiền trộng nàm sề đứờc àp dung
mức lài suàt cờ sờ thềộ ty lề thời giàn tứờng ứng tứ ngày gộp thềm/ đền ngày rut vộn.
7. Trộng trứờng hờp lời nhuàn cuà nàm đàt đứờc nhộ hờn mức lài suàt cờ sờ, phàn cộn
thiều sề đứờc chuyền sàng càc nàm sàu và đứờc bu bàng lời nhuàn cuà càc nàm sàu, trứờc
khi Bền Á đứờc quyền hứờng phàn lời nhuàn mỉnh đứờc chià sề.
8. Bền B cộ tràch nhiềm bàộ màt thộng tin, khộng tiềt lộ lich sứ muà bàn hày dành muc cộ
phiều mà Bền Á đàng đàu tứ chộ bàt ky bền thứ 3 nàộ khàc.
9. Bền Á cộ thề, nhứng khộng cộ nghỉà vu phài giài trỉnh càc vàn đề liền quàn tời càc cộ
phiều đứờc Bền Á lứà chộn đàu tứ.
BÊN A
(Ky tền, động dàu)

BÊN B
(Ky tền)

Giám đốc
PHÍ VĨNH QUÝ
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