
 

MẪU HƯỚNG DẪN ĐIỀN  

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Mẫu 13B/ĐKCK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN 

 

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam  

- Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba 

 

Tên tôi là: <<ghi họ và tên, viết hoa>> 

Số ĐKSH (hoặc CMND):<<ghi số CMND mới>> Ngày cấp: <<theo CMND mới>>   Nơi cấp: <<theo 

CMND mới>> 

Địa chỉ liên hệ: <<ghi địa chỉ mới>> 

Số điện thoại: ……………….Địa chỉ e-mail:……………..……………………………………………….  

Số TK Lưu ký:………………Tại Thành Viên lưu ký:……………………………………………………. 

Hiện tại, tôi đang sở hữu chứng khoán của Công ty CP Thương mại và Đầu tư Vi Na Ta Ba như sau:  

Stt Mã chứng 

khoán 

Loại 

CK1 

Số lượng Số Sổ/Giấy 

CNSHCP 

Ghi 

chú 

1 VTJ 1 

<<ghi tổng số lượng Cổ phần của các 

đợt phát hành tính đến thời điểm hiện 

tại>>  

<<ghi mã cổ 

đông>> 

 

 Cộng  <<ghi tổng số lượng Cổ phần của các 

đợt phát hành tính đến thời điểm hiện 

tại>> 

  

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: 

Thông tin ban đầu: (Chỉ nêu những thông tin sai cần đề nghị điều chỉnh) 

Tên: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Số CMND:……………..   Ngày cấp:………………..      Nơi cấp:………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….. 

<<ghi nội dung ở mục “Thông tin ban đầu” là thông tin hiện tại của Quý cổ đông tại Trung tâm lưu ký 

chứng khoán>> 

 

Thông tin đề nghị điều chỉnh: (Chỉ nêu những thông tin đề nghị điều chỉnh) 

Tên: 

……………………………………………………………………………………………………………... 

Số CMND:……………..   Ngày cấp:………………..      Nơi cấp:………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………………….. 

<<ghi nội dung ở mục “Thông tin đề nghị điều chỉnh” là thông tin mới và phải trùng với nội dung được 

nêu ở phần trên cùng >> 

 

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.  



 

 Tài liệu gửi kèm 

- 01 bản sao hợp lệ CMND/Giấy CNĐKKD/Giấy 

chứng nhận đăng ký mã số giao dịch chứng khoán 

mới, bản sao cũ (nếu có); 

- 01 bản sao hợp lệ tài liệu chứng minh người đại 

diện mới (đối với trường hợp điều chỉnh thông tin 

người đại diện). 

……….., ngày….tháng…năm 20… 

Người đề nghị 

(Ký, ghi rõ họ tên, con dấu (nếu có)) 

  

 

 


