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CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CHÂU Á – THÁI BÌNH DƯƠNG
Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Grand Plaza số 117 Trần Duy Hưng,
P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp Hà Nội
Tel: (024)3 573 0200 Fax: (024)3 577 1966 Website: www.apec.com.vn

GIẤY ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Lần:

(Dành cho khách hàng tổ chức)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương.
Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………...
Số ĐKKD: ……………………….Cấp ngày: …………………. Nơi Cấp: ……………………………….
Địa chỉ trụ sở công ty: ………………………………………………………………………………………
Là chủ tài khoản giao dịch chứng khoán số: 0 3 0 C
(Mở tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương).
Xác nhận thay đổi thông tin đã khai báo liên quan đến hợp đồng giao dịch chứng khoán tại Công ty
Cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương như sau:
1. Thay đổi về thông tin của tổ chức:
Có 
Không 
Địa chỉ trụ sở công ty: ...................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................................................
ĐKKD/MST: .................................... Ngày cấp: .................................... Nơi cấp:........................................
Số điện thoại: .....................................Di động: ........................................... Email: ....................................
Nơi công tác: .................................................... Nghề nghiệp: .......................................................................
2. Thay đổi thông tin đăng ký giao dịch chứng khoán:
Thay đổi mật khẩu giao dịch qua điện thoại: ................................................................................................
Thay đổi số điện thoại đăng ký gọi đặt lệnh: ………………………………………………………………
Thay đổi số điện thoại di động để xác nhận lệnh: ………………………………………………………….
3. Huỷ bỏ hiệu lực của giấy Ủy quyền cho người có tên dưới đây:
Họ tên người nhận UQ: .................................................................................................................................
Số CMND: ........................................ Ngày cấp: ..................................... Nơi cấp:........................................
Được lập vào ngày: ............................................................. …………………………………………………
4. Thay đổi phạm vi của giấy Ủy quyền: Chỉ đặt lệnh
Tất cả
Có

Có

Không 
Không 
5. Thay đổi mẫu chữ ký của chủ TK/Mẫu chữ ký của người đại diện theo pháp luật được bổ sung:
Chữ ký cũ
Chữ ký mới
Chữ ký bổ sung

6. Thay đổi thông tin khác:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
Ngày … tháng … năm 20…
TRƯỞNG PHÒNG
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÁN BỘ THỤ LÝ HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ họ tên)

CHỦ TÀI KHOẢN/
NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

