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GIẤY UỶ QUYỀN 

POWER OF ATTORNEY 
I. Bên uỷ quyền (The Authorizer):  

1. Tên Cá nhân/ Tổ chức (Name of Individual/ Institution):  ......................................................................................  

2. Quốc tịch (Nationality):  ................................................... 3. Số hộ chiếu (Passport Number):  .............................  
4. Ngày cấp (Issued date):  ................................................... 5. Nơi cấp (Issued in):  ................................................  

6. Giấy phép kinh doanh số (Business license number):  ............................................................................................   
7. Ngày cấp (Issued date):  ................................................... 8. Nơi cấp (Issued in):  ................................................  
9. Người đại diện theo pháp luật (Legal Representative of Institution):  ....................................................................  
10. Quốc tịch (Nationality):  ................................................... 11. Số hộ chiếu (Passport Number):  ...........................  
12. Ngày cấp (Issued date):  ................................................... 13. Nơi cấp (Issued in):  ..............................................  
14. Địa chỉ liên lạc (Contact Address): .........................................................................................................................  
15. Điện thoại/ Fax (Telephone/Fax): ...................................... 16. Email:  .................................................................  

Lưu ý: Mục 2 đến mục 5 áp dụng cho khách hàng cá nhân. Mục 6 đến mục 13 áp dụng cho khách hàng tổ chức. 
Các mục khác áp dụng cho mọi khách hàng (Note: Item 2 to item 5 are applied for Individual clients. Item 6 to 
item 13 are applied for Institutional clients. The others are for all clients) 

II. Bên nhận uỷ quyền (The Authorizee):  
Công ty Cổ phần Chứng khoán Saigonbank Berjaya (Saigonbank Berjaya Securities JSC) 

- Giấy phép hoạt động số: 94/UBCK-GP do Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam cấp ngày 18/07/2008 
(Business license number 94/UBCK-GP on 18/07/2008, issued by the State Securities Comission of Vietnam) 

- Trụ sở: Lầu 5-6, số 2C Phó Đức Chính, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 
Nam (Head quarter: Floor 5-6, 2C Pho Duc Chinh street, Nguyen Thai Binh ward, district 1, Ho Chi Minh 
City, Vietnam) 

- Điện thoại (Telephone): (84-8) 3914 3399   Fax: (84-8) 39143388 
- Đại diện bởi (Represented by):  ...................................................... Chức vụ (Position):  .....................................  
- Theo giấy ủy quyền số (In accordance with the Power of Attorney number):  .....................................................  

ngày (dated):  ...........................................   được ký bởi Tổng Giám Đốc (signed by the General Director) 
Nội dung Uỷ quyền (Contents): 

1> Là đại diện duy nhất đăng ký/ hủy mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư qua Trung tâm lưu ký chứng 
khoán Việt Nam (The authorizee is sole representaive to apply/ cancel Securities trading code from Vietnam 
Securities Depository) 

2> Là đại diện thực hiện đăng ký, lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán cho nhà đầu tư qua Trung tâm Lưu ký 
chứng khoán Việt Nam (The authorizee is representative to register, deposit and do clearing settlement for 
investor via Vietnam Securities Depository) 

3> Là đại diện thực hiện việc thay đổi thông tin cho nhà đầu tư qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (The 
authorizee is representative to update or change information for investor via Vietnam Securities Depository) 

Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội dung Giấy 
uỷ quyền này. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản khác thay thế (We hereby 
undertake to be responsible for the truth, fully and accuracy of the content of this Power of Attorney. This Power 
of Attorney shall take effect from the date of signing until be replaced by another documentation) 
 Bên nhận ủy quyền (Authorizee) Bên ủy quyền (Authorizer) 
 CPCP Chứng khoán Saigonbank Berjaya (Ký & đóng dấu/ Sign & seal) 
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