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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

----o0o---- 

ĐƠN XIN CẤP LẠI SỔ/GIẤY XÁC NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.   

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (chữ in hoa):  .....................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:...............................Ngày cấp: ...................... .Nơi cấp: .......................  

Địa chỉ: ..............................................................................................................................................  

Người đại diện (của tổ chức).......................................................................Chức vụ: .......................  

Số CMND/Hộ chiếu:...........................................Ngày cấp: ....................... Nơi cấp: ........................  

Điện thoại: ..........................................................Fax: ................................ Email: ...........................  

Hiện tôi đang là cổ đông của  ..........................................................................................................  

ủy quyền Quản lý cổ đông cho Quý công ty, mã cổ đông của tôi là: ................................................  

Tôi đang sở hữu Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần số:  ...................................................................  

Trong đó, tổng số lượng cổ phần mà tôi đang sở hữu là: ................................................... .cổ phần. 

(Bằng chữ: ...................................................................................................................................... ) 

Nay tôi làm đơn này kính đề nghị Quý Công ty cấp lại cho tôi Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ 

phần mới. 

Lý do: <Bị rách; Bị cháy; Bị tiêu hủy; Bị mất. Tôi đã tiến hành tìm kiếm hết mức nhưng 

không thấy và cam kết sẽ đem trả lại Công ty để tiêu hủy nếu tôi tìm lại được> .....................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Tôi xin cam đoan mọi nội dung trong đơn là đúng sự thật. Nếu có gì sai sót, tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

      ………………, ngày……..tháng….…năm…….. 

Xác nhận của Tổ chức phát hành1 

.......................................................................... 

xác nhận nội dung trong đơn là đúng và đề nghị 

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT cấp lại 

Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông.  

Người làm đơn 

(Chữ ký, họ tên, con dấu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Trong trường hợp cổ đông làm Đơn xin cấp lại Sổ/Giấy xác nhận sở hữu cổ phần mới tại TCPH: 

- TCPH ký và đóng dấu xác nhận. 

- TCPH gửi Đơn kèm mẫu sổ cũ đã cắt góc hủy (nếu có) cho FPTS. 


