Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc
Socialist Republic of Vietnam
Independence – Freedom – Happiness

GIẤY ỦY QUYỀN
(AUTHORIZATION LETTER)
Kính gủi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN VIỆT
To: THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Bên ủy quyền (Authorizing party): …………………………
Hộ chiếu/ GCN ĐKKD (Passport/ Business registration certificate): ………………………….
Nơi cấp (Issuing place): …………..

Ngày cấp (Issuing date): ……………..

Địa chỉ (Address): …………………………….
Điện thoại (Tel) :

Fax:

Email:

Người đại diện (Represented by):
Nay chúng tôi làm văn bản ủy quyền cho CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THIÊN
VIỆT
Delegating appointment for THIEN VIET SECURITIES JOINT STOCK COMPANY


Là đại diện duy nhất đăng ký mã số giao dịch cho nhà đầu tư qua Trung tâm Lưu ký
Being the sole legal representative to register trading code for investor at the Viet Nam
Securities Depository.



Là đại diện duy nhất thực hiện đăng ký lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán cho
nhà đầu tư qua Trung tâm lưu ký chứng khoán
Being the sole legal representative to carry out depository registration, clearing and
settlement for investor through at the Viet Nam Securities Depository.



Là đại diện duy nhất thực hiện thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán về việc thay
đổi thông tin của nhà đầu tư .
Being the sole legal representative to inform information changes of investor to the Viet
Nam Securities Depository.

Thời hạn ủy quyền (authorization term)


Không xác định (Indefinite term)



Có thời hạn (Termed) từ (from) ……………………. đến (to) ....................................

Ngày hiệu lực (Valid date): 28/03/2013

Bên được ủy quyền
(Authorized party)
Ký và ghi rõ họ tên
(Registered signature)

TPHCM , 28/03/2013
Bên ủy quyền
(Authorizing party)
Ký và ghi rõ họ tên
(Registered signature and full name)

