BM.CNT.001

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN CNT

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT

Kính gửi: Công ty cổ phầ n Tập Đoàn CNT
Cá nhân/ Tổ chức: …….
CMND/ĐKKD: …… Ngày cấp: …… Nơi cấp: …
Địa chỉ liên hệ: …..
Số điện thoại: ……..
Hiện tại, tôi/chúng tôi đang sở hữu …….chứng khoán như sau:
Stt

Mã chứng khoán

Số lượng

Số Sổ/Giấy
CNSHCP

Ghi
chú

Sau khi kiểm tra, đối chiếu các thông tin, tôi/chúng tôi phát hiện có những thông tin
không chính xác khi đăng ký. Để đảm bảo quyền lợi, tôi/chúng tôi làm đơn này đề nghị
điều chỉnh lại thông tin như sau:
Thông tin ban đầu: …..
Thông tin đề nghị điều chỉnh: ……
Tôi/Chúng 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
………, ngày … tháng … năm 20…
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

BM.CNT.002

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN CNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI SỔ CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CNT
Tôi tên : ...................................................................... MSCĐ.......................................
Số CCCD : ...................... Ngày cấp: ...../....../............Nơi cấp: .....................................
Hộ khẩu thường trú : .......................................................................................................
Địa chỉ liên lạc : ...............................................................................................................
Đại diện của (nếu là pháp nhân) : ...................................................................................
Chức vụ : .........................................................................................................................
Số lượng cổ phần sở hữu : .................................................................................... cổ phần.
Lý do đề nghị cấp lại sổ chứng nhận sở hữu cổ phần: …………………………………….
Tôi xin cam kết:
- Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị tiêu huỷ, đồng thời tôi
đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi
tìm thấy sổ (sau khi đã được cấp lại) tôi sẽ nộp trả Công ty Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần
này;
- Lý do xin cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật
và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn;
- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Sổ chứng nhận
sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Công ty (nếu
có) liên quan đến việc cấp lại Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
Trân trọng,
………, ngày … tháng … năm 20…
Người làm đơn
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

