Mẫu số 02/MSGD – Trang 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom - Happiness
……, ngày (day) …… tháng (month) …… năm (year) ……
ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ MÃ SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
SECURITIES TRADING CODE REGISTRATION FORM
Kính gửi:

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán

To:

Vietnam Securities Depository

1. Tên tổ chức/người đầu tư: ..............................................................................................................
Name of Individual/Institutional Investor:

2. Địa chỉ/Trụ sở chính: .....................................................................................................................
Residence/Head-office address:

3. Điện thoại: .................................................. Fax: ..........................................................................
Telephone:

Fax:

4. Quốc tịch: ................................................... ...................................................................................
Nationality:

5. Số đăng ký người sở hữu: ..............................................................................................................
Holder registration number:

6. Khách hàng của thành viên lưu ký: Công ty cổ phần chứng khoán FPT
Client of the Custodian:

Sau khi nghiên cứu các văn bản pháp quy về chứng khoán và thị trường chứng khoán và
các văn bản liên quan của Việt Nam;
After careful study the Regulations on securities and securities market and other related legal documents;

Nay Chúng tôi (tôi) đề nghị Trung tâm Lưu ký chứng khoán chấp thuận đăng ký mã số
kinh doanh chứng khoán cho chúng tôi (tôi) tại Việt Nam để chúng tôi (tôi) có thể thực
hiện các hoạt động giao dịch chứng khoán trên TTGDCK.
We/I would like to purpose that Vietnam Securities Depository approve our/my Securities Trading Code
Registration Form to enable us/me trading securities on HSTC.

Chúng tôi (tôi) xin cam kết tuân thủ các qui định pháp luật về chứng khoán và thị trường
chứng khoán tại Việt Nam và cam đoan những thông tin trong đơn và các tài liệu đính
kèm là đầy đủ và chính xác
We/I commit to comply with all laws and regulations on securities trading of Vietnam and guarantee the
accuracy and adequacy of the information in this form and other attached documents.

Tài liệu đính kèm/Attached documents
- Phiếu thông tin về cá nhân/tổ chức đầu tư
nước ngoài/Foreign individual Investor's
information
- Bản sao giấy phép thành lập tổ chức được
công chứng tại Việt Nam/Notarized copy of
Incorporation Certification
- Lý lịch tư pháp do nước sở tại cấp và được
công chứng tại Việt Nam/Notarized copy of
Personal record
- Các tài liệu khác/Other documents

NGƯỜI LẬP/APPLICANT
(Signature, Full name & Seal)

