POWER OF ATTORNEY FOR ACCOUNT MANAGER OF
THE FOREIGN INSTITUTIONAL INVESTOR
Giấy chỉ định Người Quản lý tài khoản của Tổ chức đầu tư nước ngoài

To/Kính Gửi:

BAO VIET SECURITIES JOINT-STOCK COMPANY
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT

Name of Institutional Investor/Tên tổ chức đầu tư: ........................................................................................
Legal Representative/Người đại diện: ............................................................................................................
Head Office/Trụ sở: ........................................................................................................................................
Telephone No./Điện thoại: ……………………….. Fax/Fax: ........................................................................
Business Registration No./Giấy phép kinh doanh số: .....................................................................................
Date of issue/cấp ngày: .............../………../………………………..Place of issue/cấp tại:...........................
Bank Account No./Số tài khoản: …………………………….At Bank/Tại ngân hàng: ................................
Business Activities/Ngành nghề kinh doanh: .................................................................................................
Hereinafter nominates/Sau đây chỉ định: Ông (Bà): .......................................................................................
Position/Vị Trí: ...............................................................................................................................................
ID no./Passport number/Số CMND/Số hộ chiếu: ..........................................................................................
Date of issue/cấp ngày: .............../………../………………..Place of issue/cấp tại: ......................................
Expiry date/ Ngày hết hạn...............................................................................................................................
To act as the Account Manager of the Securities Trading account /là Người quản lý tài khoản giao dịch
chứng khoán của: [name of institutional investor/tên tổ chức đầu tư] ............................................................
opened at Bao Viet Securities Company with the following Trading account number/mở tại Công ty Chứng
khoán Bảo Việt với số tài khoản giao dịch như sau:

The Account Manager has the following authority/Người Quản lý Tài khoản có những thẩm quyền sau:
-

Sign the Securities Brokerage Agreement and other related documents/Ký Hợp đồng Mở tài khoản
và Giao dịch chứng khoán và các giấy tờ liên quan khác.

-

To be responsible for all trading transactions with regards to the cash and securities of the trading
account, including the following actions:/ Chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động giao dịch liên
quan đến tiền và chứng khoán của tài khoản giao dịch bao gồm những hành động sau:
o

Placing trading orders/Đặt lệnh giao dịch chứng khoán

o

Requesting cash deposit/withdrawal/ Yêu cầu gửi/rút tiền

o

Requesting securities deposit/withdrawal/ Yêu cầu gửi/rút chứng khoán

o

Requesting sales proceeds in advance/ Yêu cầu tạm ứng tiền bán chứng khoán

o

Exercising rights in relations to the securities in the account/ thực hiện quyền liên quan
đến chứng khoán trong tài khoản.

o

Authorising others person according to the form provided by BVSC/ Ủy quyền cho người
khác theo mẫu do BVSC cung cấp.

This Power of Attorney remains effective from the date of signing until the date of formal notification for
cancellation issued by the Legal Representative of the Institutional Investor/Giấy chỉ định này có hiệu lực
từ ngày ký cho đến ngày có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Người đại diện trước pháp luật của tổ chức
đầu tư.
[The Institutional investor] undertakes for itself and its successors in title to ratify and confirm any actions
that the Account manager shall take to perform the above said authority on behalf of [the institutional
investor]./[Tổ chức đầu tư] cam kết đồng ý và xác nhận bất cứ hành động nào Người quản lý tài khoản sẽ
làm để thực hiện những thẩm quyền nói trên thay mặt cho [Tổ chức đầu tư].
Ha Noi, date/ngày........month/tháng........year/năm 200
Institutional Investor/Tổ chức đầu tư
Legal Representative/Đại diện
(Signature, Full Name and Stamp/Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Account Manager/Người Quản lý tài khoản
Specimen signature 2/ Chữ ký mẫu 2
Specimen signature 1/ Chữ ký mẫu 1

FOR BVSC USE ONLY/ PHÂN DÀNH CHO BVSC
Valid Date/Ngày có hiệu lực:

Form received by/
Cán bộ thụ lý hồ sơ

Approved by/Người phê duyệt

………../………./200

________________

________________

