(Mẫu 3 – Tháng 10/2016)

QUỸ ĐẦU TƯ NĂNG ĐỘNG
EASTSPRING INVESTMENTS VIỆT NAM (“ENF”)

Giấy chứng nhận lập quỹ số 09/GCN-UBCK cấp ngày 25/03/2014

MẪU THAY ĐỔI THÔNG TIN
Vui lòng điền đầy đủ thông tin bằng mực đen hoặc mực xanh vào các mục sau và cung cấp các tài liệu cần thiết để Đại lý
Phân phối hoàn thành việc đăng ký thông tin. Đánh dấu X vào ô thích hợp.
Nội dung của mẫu đơn này không đưa ra hay hàm ý đưa ra lời tư vấn thuế. Vui lòng tham khảo ý kiến tư vấn thuế
độc lập nếu có thắc mắc liên quan.

1. THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
Thông tin tài khoản
Số tài khoản giao dịch: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Tên tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………………….………………...

Nhà đầu tư chỉ điền thông tin muốn thay đổi vào mục tương ứng
2. THAY ĐỔI THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ
2.1 Cá nhân
Họ và tên: …………………………………………………………………………………….. Nam
Nữ
Số CMND/Số hộ chiếu: …………………………………... Ngày cấp: ………………………… Ngày hết hạn: ……….………............
Nơi cấp: ………………………………………………………….…………… Quốc tịch: ………………………..…………………………
Mã số thuế: …………………………………………………………………... Quốc gia đóng thuế: …………………………...…………
Mã số giao dịch chứng khoán: ………………………………………………………………………………………………………………
Nghề nghiệp: …………………………………………………………………. Chức vụ: ………………………………….…………........
Tên công ty hiện đang công tác: ………………………………………….. Địa chỉ: ……………………………………………………
Địa chỉ thường trú: ……………………………………………………………Quốc gia: …………………………………........................
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………………………… Quốc gia: …………………………………………………………
Điện thoại: ……………………………………………………………… Điện thoại di động: ………………………………………………
Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………………………………………………......
2.1 Tổ chức
Tên công ty: ……………………………………………………………………………………………………………................................
Tên giao dịch: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tên viết tắt (nếu có): ………………………………………………………………………………………………………………………….
Ngày thành lập: …………………………………………… Quốc gia nơi thành lập: ……………………………………………………..
Số Giấy phép đăng ký kinh doanh: …………………………………………………………………………………………………………
Ngày cấp: …………………………. Nơi cấp: …………………………………… Cấp bởi: ………………………………………………
Mã số thuế: …………………………………………………... Quốc gia đóng thuế: ……………………………………………..............
Mã số giao dịch chứng khoán (nếu có): ……………………………………………………………………………………………………
Hoạt động kinh doanh chính: ………………..………………………………………………………………………………………………
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ……………………………………………….…………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………………………………………………………………………
Số điện thoại (mã nước-mã vùng-số điện thoại): ……………………………………………………………………………………........
Số fax: ……………………………………………………………Địa chỉ email: ……………………………………………………………
Mục đích và dự định đầu tư vào Quỹ………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bằng việc cung cấp thông tin địa chỉ email này, Tôi/ Chúng tôi đồng ý rằng Eastspring Investments Việt Nam có thể
cung cấp thông tin về việc đầu tư của Tôi/ Chúng tôi, bao gồm giấy xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản, các báo cáo
thường niên và các thông tin dịch vụ sản phẩm của Eastspring Investments Việt Nam qua địa chỉ email này.
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3. THAY ĐỔI THÔNG TIN KHAI BÁO THUẾ
Bạn có đang khai thuế cho Sở thuế vụ Mỹ? (Nếu có đề nghị cung cấp chứng từ liên quan)
Có

Không

4. THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƯỜI ĐẠI DIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
Thông tin người được ủy quyền: .……………………………………………………………..Nam
Nữ
Ngày sinh (Ngày/tháng/năm sinh): ……………………… Nơi sinh: …………………………….Quốc gia: …………………………..
Số CMND/Số hộ chiếu: ………..…………………………. Ngày cấp: …………………………...Ngày hết hạn: ……………….........
Nơi cấp: ……………………………………………………..Quốc tịch: …………………………………………….…………………….
Mã số thuế: …………………………………………………Quốc gia đóng thuế: ……………………………………………………..
Mã số giao dịch chứng khoán: …………..…………………………………………………………………………………………………
Tên công ty: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nghề nghiệp: …………………………………………….. .Chức vụ: ……………………………………………………………………..
Địa chỉ thường trú: ……………………………………….. Quốc gia: …………………………………………………………………….
Địa chỉ liên hệ: ……………………………………………. Quốc gia: …………………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………................Điện thoại di động: …………………........................................................
Địa chỉ email: ………………………………………………………………………………………………………………………………...
Ngày: …………/…………../…………….
Chữ ký người đại diện ủy quyền:

5. THAY ĐỔI THÔNG TIN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG
5.1 Tài khoản Ngân hàng
Tên ngân hàng: ……………………………………………………………………………..………………………………………………...
Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tên chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
5.2 Tài khoản ngân hàng được ủy quyền
Nhà đầu tư có thể chỉ định một tài khoản ngân hàng đứng tên nhà đầu tư hay tên của Đại lý Phân phối. Qua việc cung cấp
các thông tin tài khoản ngân hàng này, nhà đầu tư ủy quyền thực hiện thanh toán và nhận thanh toán cho tất cả các yêu cầu
giao dịch mua bán thông qua tài khoản này.
Tên ngân hàng: ……………………………………………………………………………..………………………………………………...
Chi nhánh: ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tên chủ tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………….
Số tài khoản: …………………………………………………………………………………………………………………………………..
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6. THAY ĐỔI HÌNH THỨC NHẬN CỔ TỨC QUỸ
Quỹ Đầu tư Năng động Eastspring Investments Vietnam (“ENF”)
Tái đầu tư

Tiền mặt

7. THAY ĐỔI CHỮ KÝ MẪU / MẨU DẤU

Thay đổi chữ ký mẫu

Mẫu chữ ký mới thứ nhất

Mẫu chữ ký mới thứ hai

Mẫu dấu mới
Thay đổi mẫu dấu

8. THAY ĐỔI ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI
Điền đầy đủ thông tin trong mục này nếu muốn thay đổi Đại lý Phân phối:
• Tôi/ Chúng tôi có thông tin Đại lý Phân phối mới sau đây. Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng Eastspring Investments Việt Nam sẽ
giữ những thông tin cá nhân của Tôi/ Chúng tôi và có thể sẽ tiết lộ thông tin đó cho Đại lý Phân phối của Tôi/ Chúng tôi.
• Tôi/ Chúng tôi đồng ý cho quyền chuyển đổi toàn bộ số tiền đầu tư của Tôi/Chúng tôi trong Quỹ nêu trên từ Đại lý Phân phối
cũ qua Đại lý Phân phối mới, đồng thời đóng tài khoản giao dịch đã mở tại Đại lý Phân phối cũ.
• Tôi/ Chúng tôi nhận thức rằng Tôi/Chúng tôi có thể hỏi Đại lý Phân phối mới những thông tin về phí có thể áp dụng, hoặc
những thông tin khác có thể ảnh hưởng đến số tiền đầu tư của Tôi/ Chúng tôi do việc chuyển đổi này.
• Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng Eastspring Investments Việt Nam sẽ không tiết lộ những thông tin cá nhân nếu như Tôi/Chúng
tôi thông báo cho Eastspring Investments Việt Nam rằng Đại lý Phân phối cũ sau không còn thực hiện đầu tư giúp Tôi/
Chúng tôi.
Thông tin Đại lý Phân phối cũ
Tên Đại lý Phân phối: ……………………………..…………………………………………………………………………………………
Tên viết tắt: ………………………………………………………….Chi nhánh:……………………………………….………………….
Tên nhân viên môi giới: ……………………………………………………………………………………………………………………..
Điện thoại: ……………………………………………………………Email: …………………………………………….…………………
Thông tin Đại lý Phân phối mới
Tên Đại lý Phân phối: ………………………………………………..………………………………………………………………………
Tên viết tắt: …………………………………………………………… Chi nhánh:………………………………………………..……….
Tên nhân viên môi giới: ………………………..…………………………………………….……………………………….……………..
Điện thoại: ………………………………………………………………Email:………………………………………………..……………
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9. THAY ĐỔI CÁC THÔNG TIN KHÁC
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. XÁC NHẬN VÀ KÝ TÊN
Tôi/Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:
• Tôi/ Chúng tôi đã nhận được, đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc, điều chỉnh của Bản Cáo bạch, Điều lệ Quỹ và ‘Các
Tài liệu khác’ liên quan đến Quỹ và Đơn đăng ký này được thực hiện căn cứ vào quy định của Bản Cáo Bạch, Điều lệ Quỹ,
‘Các Tài liệu khác’ và những nội dung quan trọng trong Đơn đăng ký này.
• Tất cả những thông tin cung cấp trong Đơn đăng ký này là chính xác và trung thực.
• Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng Eastspring Investments Việt Nam sẽ giữ những thông tin cá nhân của Tôi/Chúng tôi và có thể
tiết lộ thông tin đó theo cách thức mà Quỹ và/hoặc Eastspring Investments Việt Nam thấy phù hợp.
• Tôi/ Chúng tôi xác nhận rằng Tôi/ Chúng tôi đã cung cấp cho Đại lý Phân phối được chỉ định những tài liệu xác định nhân
thân như mô tả trong mẫu xác định thông tin nhà đầu tư.

Ngày: ………/………./……….
Chữ ký nhà đầu tư:

11. XÁC NHẬN THÔNG TIN NHÀ ĐẦU TƯ – DÀNH CHO NHÂN VIÊN MÔI GIỚI
11.1 Chứng từ pháp lý phải cung cấp (tùy trường hợp áp dụng)
Chứng minh nhân dân, hoặc
Hộ chiếu, hoặc
Giấy phép thành lập.
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy xác nhận của ngân hàng về thông tin tài khoản “Vốn đầu tư gián tiếp” (nếu có) (FIIA = Foreign Indirect Investment
Account).
• Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài, các chứng từ như Hợp đồng thuê nhà, Hóa đơn điện/nước, v.v…cần được cung
cấp để chứng thực địa chỉ thường trú.
• Các chứng từ pháp lý khác theo yêu cầu của Đại lý Phân phối hoặc Công ty Quản lý Quỹ nếu xét thấy cần thiết.
•
•
•
•
•
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11.2 Chứng từ nhận và được xác nhận – Dành cho nhân viên môi giới
Chứng từ số 1

Chứng từ số 2

Tên/Loại chứng từ: ………………………………………………………...
Ngày cấp: …………………………………………………………………...
Ngày hết hạn: ………………………………………………………………
Số chứng từ: ……………………………………………….......................
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)
N/A
Đối chiếu bản gốc

Tên/Loại chứng từ: ………………………………………………………...
Ngày cấp: …………………………………………………………………...
Ngày hết hạn: ………………………………………………………………
Số chứng từ: ……………………………………………….......................
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)
N/A
Đối chiếu bản gốc

Chứng từ số 3

Chứng từ số 4

Tên/Loại chứng từ: ………………………………………………………...
Ngày cấp: …………………………………………………………………...
Ngày hết hạn: ………………………………………………………………
Số chứng từ: ……………………………………………….......................
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)
N/A
Đối chiếu bản gốc

Tên/Loại chứng từ: ………………………………………………………...
Ngày cấp: …………………………………………………………………...
Ngày hết hạn: ………………………………………………………………
Số chứng từ: ……………………………………………….......................
Bản dịch tiếng Việt hợp lệ (nếu có)
N/A
Đối chiếu bản gốc

11.3 Thông tin Đại lý Phân phối – Dành cho nhân viên môi giới
Số tham chiếu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tên Đại lý Phân phối: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Tên viết tắt: …………………………………………………........... Chi nhánh: …………………………………………………………….
Tên nhân viên môi giới: …………………………………………………………………………………………………………….................
Điện thoại: …………………………………………………………...Email: ………………………………………………………………….
Tôi/ Chúng tôi xác nhận và đồng ý rằng:
• Tôi/ Chúng tôi đã cung cấp cho nhà đầu tư các tài liệu Quỹ bao gồm: Điều lệ Quỹ, Bản Cáo bạch và các tài liệu khác
có liên quan.
• Tôi/ Chúng tôi đã thực hiện việc xác nhận thông tin nhận biết nhà đầu tư theo các quy định Phòng Chống Rửa Tiền,
FATCA và các quy định khác (theo định nghĩa tại Điều lệ Quỹ và Bản Cáo Bạch).

Ngày: ………/………./……….
Chữ ký:
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