CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
nh

C n

C ph n Ph

n

h C n n h pTnN h

Chúng tôi/Tôi tên là: ..................................................................................................
Số GPKD/CMND: ......................................................................................................
Ngày cấp: ....................................................................................................................
Nơi cấp: ......................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................................................
Số điện thoại: … ..........................................................................................................
Số Tk lưu ký:............................. tại TVLK: ................................................................
Hiện tại, tôi đang sở hữu …….………………….cổ phần chứng khoán như sau:
Stt Mã chứn kho n Loạ C

Số lượn

Số S /G ấ

Ghi chú

CNSHCP
1

TIP

1

…………..

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi phát hiện có những thông tin
không chính xác khi đăng ký. Để đảm bào quyền lợi, tôi làm đơn này đề nghị điều
chỉnh lại thông tin như sau:
Th n

nb nđ

- Họ và tên cổ đông: ...............................................................................................
- Số CMND/GPKD: ...............................................................................................
- Ngày cấp: ..............................................................................................................
- Nơi cấp: .................................................................................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................................

Th n

n đề n hị đ ề chỉnh

- Họ và tên cổ đông: ...............................................................................................
- Số CMND/GPKD: ...............................................................................................
- Ngày cấp: ..............................................................................................................
- Nơi cấp: .................................................................................................................
- Địa chỉ: ..................................................................................................................
- Điện thoại: .............................................................................................................
Thư từ và tất cả các vấn đề liên quan khác, vui lòng gửi về địa chỉ:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
Chúng tôi/Tôi cam kết thông tin trên là chính xác và chịu hoàn toàn chịu trách
nhiệm về việc đề nghị điều chỉnh thông tin này.
……..……., ngày….. tháng …. năm 20.…
* Tài liệu gửi kèm:

C đ n đề n hị

- 02 bản sao công chứng CMND/GPKD;
- 01 bản sao công chứng Giấy xác nhận số CMND/Thẻ
CCCD (nếu có)
- 01 sổ gốc chứng nhận cổ phần.

…………………………….

