Hướng dẫn quy trình đăng ký mua
Chứng chỉ quỹ TVGF4
1. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư tăng trưởng Thiên
Việt 4 (TVGF4) như mẫu bên dưới và gửi đến cho chúng tôi:
- Gửi bản scan Phiếu đăng ký qua email: info@tvam.vn hoặc vypu@tvam.vn
Hoặc:
-

Gửi phiếu đăng ký về:
Hồ Chí Minh: Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Thiên Việt
Lầu 9, Bitexco Nam Long, 63A Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

2. Vui lòng gửi kèm bản sao hoặc bản scan các giấy tờ sau:
- Đối với nhà đầu tư cá nhân: bản sao CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu
lực.
- Đối với nhà đầu tư tổ chức: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy
phép/Quyết định thành lập hoặc giấy tờ tương đương, bản sao Quyết định bổ nhiệm/ủy
quyền hoặc văn bản đăng ký người đại diện hợp pháp của tổ chức hoặc giấy tờ khác tương
đương; bản sao CMND/Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của người đại diện
hợp pháp của Tổ chức.
3. Nhà đầu tư thực hiện thanh toán tiền mua chứng chỉ quỹ bằng hình thức chuyển khoản trực
tiếp đến tài khoản của Quỹ tại Ngân hàng giám sát bằng tiền Đồng Việt Nam, chi tiết như sau:
Tên tài khoản:
Số tài khoản:
Tại:
Nội dung chuyển
tiền:
Thời hạn đăng ký và
nộp tiền:

Quỹ Đầu Tư Tăng Trưởng Thiên Việt 4
12211 00000 3888
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà
Thành
[Tên nhà đầu tư]_[Số CMND/CCCD]_đăng ký mua_TVGF4_Phát
hành lần đầu
Hoàn tất trước ngày 07/06/2022

CONTACTS | THIEN VIET ASSET MANAGEMENT
9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
T.: (84-28) 6299-2090 l E.: info@tvam.vn l W.: www.tvam.vn

(Mẫu dành cho nhà đầu tư cá nhân)

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4 (“TVGF4”)
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
1. Tên Cá nhân: .....................................................................................................................................
1.1 Số CMND/Passport: ......................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ...................................
1.2 Địa chỉ thường trú: ....................................................................................................................
1.3 Số điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................................
1.4 Email: ................................................................ ......................................................................
2. Số lượng đăng ký mua: ........................... chứng chỉ quỹ
2.1 Mệnh giá/ chứng chỉ Quỹ: 10.000 đồng
2.2 Giá mua/chứng chỉ Quỹ: 10.100 đồng
2.3 Tổng số tiền mua: .....................................................................................................................
2.4 Bằng chữ: ..................................................................................................................................
2.5 Thời gian nộp tiền: ...................................................................................................................
2.6 Nguồn vốn mua chứng chỉ quỹ: ...............................................................................................
3. Cam kết: Sau khi nghiên cứu Bản cáo bạch và dự thảo Điều lệ của Quỹ và các quy định của pháp
luật có liên quan, tôi xin cam kết:
3.1 Mua đủ số chứng chỉ quỹ đã đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp
của nguồn vốn mua chứng chỉ quỹ.
3.2 Chấp thuận các nội dung của Bản cáo bạch của Quỹ.
3.3 Tuân thủ đầy đủ các quy định trong điều lệ và quy định của pháp luật liên quan đến việc
mua chứng chỉ quỹ.

………… , ngày … tháng … năm 2022
(Ký tên và ghi rõ họ tên)

CONTACTS | THIEN VIET ASSET MANAGEMENT
9th Floor, Bitexco Nam Long Building, 63A Vo Van Tan, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
T.: (84-28) 6299-2090 l E.: info@tvam.vn l W.: www.tvam.vn

(Mẫu dành cho nhà đầu tư tổ chức)

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA
CHỨNG CHỈ QUỸ ĐẦU TƯ TĂNG TRƯỞNG THIÊN VIỆT 4 (“TVGF4”)
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ QUỸ THIÊN VIỆT
1. Tên Tổ chức: ......................................................................................................................................
1.1 Số Giấy ĐKKD: ............................... Ngày cấp: ................... Nơi cấp: ....................................
1.2 Địa chỉ: .....................................................................................................................................
1.3 Số điện thoại: ................................................ Fax: ..................................................................
2. Người đại diện (Tổ chức):
2.1 Họ và tên: .................................................................................................................................
2.2 Chức vụ: ...................................................................................................................................
2.3 Số CMND/ Passport:........................ Ngày cấp: ................... Nơi cấp: .....................................
2.4 Quốc tịch: .................................................................................................................................
2.5 Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................................
3. Người được cử làm đại diện phần vốn góp vào Quỹ:
3.1 Họ và tên: .................................................................................................................................
3.2 Chức vụ: ...................................................................................................................................
3.3 Số CMND/ Passport:........................ Ngày cấp: ................... Nơi cấp: .....................................
3.4 Quốc tịch: ..................................................................................................................................
3.5 Địa chỉ thường trú: ...................................................................................................................
4. Số lượng đăng ký mua: ............................ chứng chỉ quỹ
4.1 Mệnh giá/ chứng chỉ Quỹ: 10.000 đồng
4.2 Giá mua/chứng chỉ Quỹ: 10.100 đồng
4.3 Tổng số tiền mua: .....................................................................................................................
4.4 Bằng chữ: .................................................................................................................................
4.5 Thời gian nộp tiền: ...................................................................................................................
4.6 Nguồn vốn mua chứng chỉ quỹ: ...............................................................................................
5. Cam kết: Sau khi nghiên cứu Bản cáo bạch và dự thảo Điều lệ của Quỹ và các quy định của pháp luật
có liên quan, tôi xin cam kết:
5.1 Mua đủ số chứng chỉ quỹ đã đăng ký và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của
nguồn vốn mua chứng chỉ quỹ.
5.2 Chấp thuận các nội dung của Bản cáo bạch của Quỹ.
5.3 Tuân thủ đầy đủ các quy định trong điều lệ và quy định của pháp luật liên quan đến việc mua
chứng chỉ quỹ.
……… , ngày … tháng … năm 2022
Người đại diện theo pháp luật của tổ chức
(Ký tên, ghi rõ chức vụ, họ tên và đóng dấu)
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