CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIAL REPUBLICH OF VIETNAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Independence – Freedom - Happiness
---o0o---

PHIẾU CẬP NHẬT THÔNG TIN
UPDATE INFORMATION FORM
Kính gửi : Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK), CN/PGD ............................................................
To: ABBANK branch/ sub branch: ............................................................................................................
CÁC THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC/ ORGANIZATION INFORMATION
1. Tên đơn vị (Organization’s name): ......................................................................................................
Tên tiếng anh (English name): ..............................................................................................................
Tên viết tắt (Short Name): .....................................................................................................................
2. Mã số thuế (Tax ID): ............................................................................................................................
Số giấy ĐKKD /giấy chứng nhận đầu tư (Business registration ID): ...................................................
Nơi cấp (Issued Place): .........................................................................................................................
Ngày cấp (Issued Date): ...................................... Ngày hết hạn (Expiry date): ....................................
THÔNG TIN CẬP NHẬT:
1. Thông tin cổ đông:
Quý công ty có Cổ đông là các Doanh nghiệp/Công ty/Tập đoàn với tỉ lệ góp vốn trên 51% không
(Is your Business having Shareholders which are Businesses/Company/Cooperation with
shareholding rate more than 51%):
 Có (Yes)

 Không (No)

Nếu có, Quý Công ty vui lòng cung cấp tên của Cổ đông này (If yes, please provide above
shareholder information):
Tên Cổ đông (Name of shareholder): ..................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh (Business Sector): .........................................................................................
Năm bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực chính (Year of operation starting): ........................................
2. Loại hình (Status): ..............................................................................................................................
Ngành nghề kinh doanh (Business Sector): .........................................................................................
Năm bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực chính (Year of operation starting): ........................................
3. Doanh thu năm gần nhất (Revenue of latest year):
 Dưới 25 tỷ đồng (< 25 bill dong)
 25 tỷ - 50 tỷ đồng (25 bill – 50 bill dong)
 50 tỷ - 200 tỷ đồng (50 bill – 200 bill dong)  Trên 200 tỷ đồng (> 200 bill dong)
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4. Mạng lưới kinh doanh và hoạt động (Branches and Network):
Quý Công ty có hoạt mạng lưới hoạt động hoặc chi nhánh ngoài lạnh thổ Việt Nam không (Does
your Business operate internationally or have Branches outside Vietnam? ):
 Có (Yes)

 Không (No)

Nếu có, Quý Công ty vui lòng cung cấp tên một số quốc gia mà Quý Công ty có mạng lưới hoạt
động hoặc chi nhánh (If yes, Please kindly provide names of some Countries in which your
Bunisess is currently operating or having Branches): ..........................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Ngày (Date): ..........................................................
Chủ tài khoản (Ký tên và đóng dấu)
Account Holder (Signature and Stamp)

PHẦN DÀNH CHO NGÂN HÀNG/Bank use only
Ngân hàng TMCP An Bình xác nhận thông tin/ We confirm the information
Ngày (Date): .........................................................
GIAO DỊCH VIÊN
Teller
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KIỂM SOÁT VIÊN
Supervisor

GIÁM ĐỐC
Manager

