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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VCBF CÔNG BỐ THAY ĐỔI BAN LÃNH ĐẠO
Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank (“VCBF”) công bố Hội
Đồng Quản Trị của công ty đã bổ nhiệm ông Avinash Satwalekar vào chức vụ Chủ Tịch Hội
Đồng Quản Trị và ông Vũ Quang Đông vào chức vụ Tổng Giám Đốc kiêm Thành Viên Hội
Đồng Quản Trị của VCBF với hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2017.
Ông Vũ Quang Đông phát biểu nhân sự kiện này: “Chúng tôi trân trọng cám ơn ông
Satwalekar đã lãnh đạo xuất sắc và tận tâm với VCBF trên cương vị là Tổng Giám Đốc suốt
05 năm qua. Điều rất đáng mừng là, với cương vị mới, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị của
VCBF, ông Satwalekar sẽ tiếp tục giữ vai trò lãnh đạo quan trọng, tập trung vào định hướng
chiến lược của công ty”. Ông Vũ Quang Đông phát biểu thêm: “Cùng với Ban Giám Đốc công
ty, chúng tôi cam kết đem đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho các khách hàng từ
những kinh nghiệm chuyên môn sâu rộng, khẳng định vị thế của VCBF là một trong những
công ty quản lý quỹ hàng đầu tại Việt Nam”.
Ông Avinash Satwalekar chia sẻ: "Thật là vinh dự cho tôi khi được làm việc cùng với đội ngũ
tài năng và nhiệt tình tại VCBF. Tôi tự hào về tất cả những gì chúng tôi đã đạt được và rất
phấn khởi khi có thể tiếp tục đóng góp cho VCBF trên cương vị mới. Tôi vẫn rất tin tưởng vào
tiềm năng tăng trưởng trong dài hạn của nền kinh tế Việt Nam cũng như vị thế vững mạnh đặc
biệt của Việt Nam ở Đông Nam Á". Ông Satwalekar cho biết thêm: "Chúng tôi tin rằng với 15
năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực ngân hàng và chứng khoán, ông Vũ Quang Đông sẽ lãnh
đạo VCBF thành công để tiếp tục đem lại sự tăng trưởng tài sản dài hạn cho các nhà đầu tư
của chúng tôi”.
Ông Vũ Quang Đông bắt đầu công tác tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam
(“Vietcombank”) từ năm 2002. Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí Tổng Giám Đốc VCBF, ông
Vũ Quang Đông là CEO của Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại Thương

VN (“VCBS”) từ năm 2012. Ông Vũ Quang Đông có bằng Tiến sĩ Kinh tế Tài chính của trường
Đại học Georgetown, Mỹ.
Thông tin về Công ty Liên Doanh Quản Lý Quỹ Đầu Tư Chứng Khoán Vietcombank
(“VCBF”)
VCBF là Công ty liên doanh giữa Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam
(“Vietcombank”) và Tập đoàn đầu tư đa quốc gia Franklin Templeton Investments (“FTI”). FTI
là tập đoàn đầu tư tài chính danh tiếng toàn cầu và là tổ chức tiên phong trong việc đầu tư vào
các thị trường mới nổi cùng kết hợp với Vietcombank là tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt
Nam.
Vietcombank nắm giữ 51% vốn tại VCBF và hiện được đánh giá là ngân hàng cao cấp hàng
đầu tại Việt Nam nhờ vào năng lực và vai trò chủ chốt trong ngành ngân hàng Việt Nam. Đây
là ngân hàng lớn đứng thứ ba xét về tổng tài sản tại Việt Nam.
FTI nắm giữ 49% vốn tại VCBF và là một trong những tập đoàn quản lý tài sản lớn nhất toàn
cầu, trụ sở chính đặt tại San Mateo, California với 70 năm kinh nghiệm đầu tư. Tập đoàn hiện
có văn phòng tại trên 30 quốc gia và các khách hàng ở trên 170 nước.
VCBF mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc đầu tư tại thị trường Việt Nam. Bộ phận quản lý
tài sản của VCBF hiện tại tập trung cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư theo yêu cầu cụ
thể cho các tổ chức doanh nghiệp và các khách hàng có tài sản lớn và quản lý các quỹ mở
bao gồm Quỹ Đầu tư Cân bằng Chiến Lược VCBF và Quỹ Đầu tư Cổ phiếu Hàng đầu VCBF.
VCBF quản lý tổng tài sản hơn 2.738 tỉ đồng tính đến ngày 30/6/2017.
VCBF quy tụ đội ngũ các chuyên gia điều hành và đầu tư dày dặn kinh nghiệm với nhiều năm
làm việc tại các tổ chức tài chính trong và ngoài nước. Quan hệ bền vững với các doanh
nghiệp trong nước cộng thêm sự am hiểu sâu rộng về hoạt động của các doanh nghiệp đầu tư
tiềm năng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá và chọn lọc những khoản đầu tư hấp
dẫn.

VCBF được thành lập vào ngày 2 tháng 12 năm 2005 theo giấy phép thành lập số 06/UBCKGPHÐQLQ do Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước cấp. FTI chính thức trở thành cổ đông nước
ngoài của VCBF vào tháng 2 năm 2008.
VCBF đã được Tạp chí International Finance của Anh bình chọn là Công Ty Quản Lý Quỹ Đầu
Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2017 và Tạp chí World Finance của Anh bình chọn là Công Ty
Quản Lý Đầu Tư Tốt Nhất tại Việt Nam năm 2013.
Thông tin về Franklin Templeton Investments (“FTI”)
Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN) là tập đoàn đầu tư hoạt động toàn cầu với tên gọi
Franklin Templeton Investments. FTI cung cấp dịch vụ quản lý đầu tư nội địa và toàn cầu cho
các cá nhân, tổ chức và các quỹ đầu tư của Chính phủ tại hơn 170 quốc gia. Với những đội
ngũ chuyên biệt, tập đoàn có kinh nghiệm sâu rộng về tất cả các loại tài sản bao gồm cổ
phiếu, thu nhập cố định, các giải pháp đầu tư thay thế và theo đặt hàng. FTI có hơn 650
chuyên gia đầu tư được hỗ trợ bởi các đội ngũ chuyên gia quản lý rủi ro khắp toàn cầu và
mạng lưới giao dịch toàn cầu. Với các văn phòng tại 30 quốc gia, tập đoàn có trụ sở tại
California đã có 70 năm kinh nghiệm đầu tư và đang quản lý tổng tài sản 742,9 tỉ đô-la Mỹ tính
đến ngày 30/06/2017.
Để biết thêm chi tiết về FTI, vui lòng tham khảo tại trang web: www.franklintempleton.com và
www.franklinresources.com
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