
   

CÔNG TY CỔ PHẦN 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

_____________ 
 

Số: 242/PVI Invest-ĐTTC Hà Nội, ngày15 tháng 12  năm 2010 

THÔNG BÁO 

V/v: Gia hạn hợp đồng UTĐT cổ phiếu PVI Finance năm 2011 

 

 

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY CP BẢO HIỂM DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVI) 

- CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN PVI/PVI FINANCE 

- CÔNG ĐOÀN PVI VÀ CÁC CÔNG ĐOÀN TRỰC THUỘC 

- CÁN BỘ NHÂN VIÊN PVI/PVI FINANCE 
 

Liên quan đến Hợp đồng UTĐT cổ phiếu PVI Finance, tiếp theo Thông báo số 

216/PVI Invest-ĐTTC ngày 18/11/2010 về việc Nộp phí Uỷ thác đầu tư Cổ phiếu PVI 

Finance lần 02 năm 2010; 

 Để gia hạn hợp đồng UTĐT cổ phiếu PVI Finance năm 2011, PVI Invest thông báo 

tới quý khách hàng các nội dung sau: 

1. Thời hạn gia hạn hợp đồng : 01 năm tính từ ngày 21/12/2010 đến 20/12/2011. 

2. Phí quản lý: 1%/năm tính trên tổng giá trị vốn UTĐT, phí quản lý sẽ thu một lần 

vào đầu kỳ. 

3. Phí UTĐT : Tỷ lệ phí UTĐT áp dụng cho giai đoạn từ 21/12/2010 đến 20/12/2011 

được Bên B thông báo cho Bên A,lãi suất uỷ thác sẽ được điều chỉnh và tiếp sau 

đó được điều chỉnh 03 tháng một lần vào ngày đầu tiên của kỳ tính lãi tiếp theo, 

bằng mức lãi suất cao nhất trong các mức lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng trả lãi 

sau dành cho các tổ chức của 04 Ngân hàng: Vietcombank, Vietinbank, BIDV và 

Agribank công bố vào ngày điều chỉnh cộng thêm với 0,5%.  

4. Thủ tục và điều kiện thực hiện gia hạn Hợp đồng UTĐT: 

- Hoàn thành nộp  bổ sung 20% mệnh giá cổ phần UTĐT (đã thông báo) 

- Hoàn thành thanh toán phí UTĐT đợt 2 năm 2010 (đã thông báo) 

- Hoàn thành nộp phí Quản lý UTĐT 1%/năm 2011 (bảng kê chi tiết bổ 

sung kèm theo) 

- Thực hiện ký kết Phụ lục Hợp đồng với PVI Invest để gia hạn Hợp đồng 

UTĐT năm 2011 (theo mẫu đính kèm)  



   

Kính đề nghị Công đoàn các Ban tại Tổng công ty/Công ty thành viên PVI là đầu 

mối thông báo và thu tiền của CBNV thuộc đơn vị mình để nộp về cho PVI Invest bằng 

hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: 

- Đơn vị thụ hưởng: Công ty CP Đầu tư và Phát triển PVI. 

- Số  tài khoản: 001704060080616. 

- Tại: VIB – Hội sở. 

- Nội dung: Thanh toán tiền phí UTĐT đợt 2 năm 2010 và phí quản lý cổ phiếu 

PVIF của ………..thuộc đơn vị………. 

Chi tiết cần trao đổi thêm, xin liên hệ:  

Phòng Đầu tư Tài chính – PVI Invest 

Tầng 5, 154 Nguyễn Thái Học, Hà Nội 

Điện thoại: 04-62732649 hoặc 04-62732659/Ext: 333; 

Fax: 04-62732668. 

Trân trọng thông báo! 

 
Nơi nhận: 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

 
- Như trên. 

- TGĐ (để b/c) Đã kí 

- TCKT (để phối hợp)                                                                                      

- Lưu VT, ĐTTC.                                                                                             LÊ HỒNG HÀ 

 

 


