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BÁO CÁO cỦA NGÂN HÀNG GIÁM SÁT

Chúng tôi là Ngân hàng Giám sát của Quỹ ETF SSIAM VN30 ("Quỹ") cho kỳ ké toán
từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, với sự hiếu biêt của chúng
tôi thì trong giai đoạn này, Quỹ đã hoạt động và được quản lý với các nội dung dưới đây:

a) Trong quá trình giám sát hoạt động đầu tư và các giao dịch tài sản của Quỹ cho kỳ
kể toán từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021, Quỹ đã tuân thủ các
giới hạn về hạn mức đầu tư được quy định tại các văn bản pháp luật chứng khoán hiện hành
vê Quỹ hoán đôi danh mục, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều lệ Quỹ, Bản cáo bạch của Quỹ và các văn bản pháp luật liên quan.

Quỹ không thực hiện phân phối lợi nhuận cho nhà đầu tu.

b) Việc định giá, đánh giá tài sản của Quỹ ETF SSIAM VN30 đã phù hợp với Điêu lệ

c) Trong kỳ, Quỹ đã thực hiện các giao dịch hoán đổi Chứng chi Quỹ phù hợp với

d) Trong kỳ kế toán từ ngày 01 tháng 04 năm 2021 đến ngày 30 tháng 06 năm 2021,
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