
 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
      Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
---------------------------------------------------------------    

   TPHCM, ngày   tháng  năm 20 

GIẤY UỶ QUYỀN 
POWER OF ATTONEY 

I. Bên Uỷ quyền/Authorizer:  

- Họ và tên (Name):   

- Quốc tịch (Nationality):   

- Số hộ chiếu(Passport Number):  

- Địa chỉ liên lạc (Current Address):  

- Điện thoại/ Fax(Telephone/Fax) :  

- Email:  

II. Bên nhận uỷ quyền/Authorized recipent: Công ty Cổ phần Chứng khóan KIS Việt Nam  

- Địa chỉ công ty (Current Address) : Tầng 3, 180-192 Nguyễn Công Trứ, Q1, HCM  

- Điện thoại/Fax(Phone/Fax): 028 – 3914 8585  

- Người đại diện công ty bởi ông/bà Park Won Sang Tổng GĐ Kiêm người đại diện  

 trước pháp luật (Represented by Mr Park Won Sang CEO and legal representative)  

- Số CMND (ID Number): M29313726 
Nội dung Uỷ quyền:  

1> Là đại diện duy nhất đăng ký mã số giao dịch chứng khoán cho nhà đầu tư qua Trung tâm lưu 
ký chứng khoán Việt Nam  

Be the sole representative to make the registration of trading code via 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 khóan Việt Nam. 

Be the representative to make the registration, depository and settlement of securities via 
Vietnam Securities Depository 

 
Chúng tôi xin cam kết chịu trách nhiệm hoàn tòan về sự trung thực, đầy đủ và chính xác của nội 
dung Giấy uỷ quyền nay. Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi có văn bản 
thay thế.



     We hereby certify that all the information and the contents of the Power of Attorney above 
are correct, true and accurate. The Power of Attorney is effective from the date being signed and 
only replaced as the new one is provided.

 

Bên nhận uỷ quyền   
CTCP Chứng khoan KIS Việt Nam 

         Tổng GĐ/CEO  
(ký và đóng dấu/signed and sealed) 
                       

 

 

Họ tên và chữ ký người uỷ quyền 
(Name and signature of the authorizer) 


