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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

 

_____________, ngày     tháng    năm 2010   

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ PHONG TỎA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI SSICB2010 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

 

Tên trái chủ:……………………………………………………………………………………. 

Mã số trái chủ: ………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu/GCN ĐKKD: ……………………………………………………. 

Ngày cấp: …………………………..           Nơi cấp: …………………………………………. 

Số TPCĐ SSICB2010 sở hữu: ……………………. (bằng chữ: …………………………………) 

Bằng văn bản này tôi đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn phong tỏa số trái phiếu 
do tôi sở hữu với nội dung sau: 

Số trái phiếu đề nghị phong toả: …………….. trái phiếu (bằng chữ:……………………………..) 

Giá trị (tính theo mệnh giá):……………………………………………………………………. 

Lý do: ………………………………………………………………………………………….. 

(“Trái Phiếu Phong Tỏa”) 

Đồng thời tôi đề nghị Công ty ghi giảm số trái phiếu trên trong Mục tự do chuyển nhượng và ghi tăng 
số cổ phần trên trong Mục hạn chế chuyển nhượng trên Giấy chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu 
chuyển đổi SSICB2010 của tôi. 

Việc giải toả số Trái Phiếu Phong Tỏa trên chỉ được thực hiện khi có yêu cầu của tổ chức/cá 
nhân sau: 

Tên cá nhân/tổ chức:…………………………………………………………………………… 

Địa chỉ thường trú/trụ sở chính: ……………………………………………………………….. 

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………. 

Ngày cấp: …………………………..           Nơi cấp: …………………………………………. 

Người đại diện: ………………………………………………………………………………… 

Tôi cam kết: 

- Trong thời gian phong toả trái phiếu không tiến hành các thủ tục chuyển nhượng Trái Phiếu 
Phong Tỏa dưới bất kỳ hình thức nào; 

- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc yêu cầu phong toả trái phiếu và bảo đảm Công ty 
không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến việc yêu cầu phong toả và giải tỏa trái phiếu 
theo Giấy đề nghị này. 

 Người đề nghị 

(ký, ghi rõ họ tên,  

đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN PHONG TOẢ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 

____________, ngày      tháng      năm 


