
Phụ lục 1. Đơn đăng ký hoán đổi trái phiếu

(TỔ CHỨC) CỘNG HOÀ XÃ HỘI  CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

.........., ngày ...... tháng .......năm ......

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước

1. Tên đầy đủ của chủ sở hữu trái phiếu:

2. Tên giao địch (nếu có):

3. Điện thoại: Fax:

4. Nơi mở tài khoản lưu ký trái phiếu:

5. Số tài khoản lưu ký trái phiếu:

6. Căn cứ vào thông báo hoán đổi trái phiếu số ... ngày ... của Kho bạc 
Nhà nước, chúng tôi đăng ký hoán đổi trái phiếu như sau:

Mã trái phiêu 
bị hoán đổi

Khối lượng 
đãng ký hoán 
đổi

Lãi suất chiết 
khấu áp đụng 
với mã trái 
phiếu bị hoán 
đổi

Mã trái phiếu 
được hoán đổi

Lãi suất chiết 
khấu áp dụng 
với mã trái 
phiếu được 
hoán đổi

7. Chúng tôi cam đoan các trái phiếu bị hoán đổi đãng ký tại đây không bị 
cầm cố trong các quan hệ tín đụng, quan hệ dân sự, ngoại trừ các mã trái phiếu
.....với khối lượng tương ứng là .... hiện đang được cầm cố tại tài khoản của
Ngân hàng Nhà nước để tham gia nghiệp vụ thị trường mở.

8. Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác của thông tin 
tại đơn đãng ký này.

Chủ sở hữu trái phiếu (cá nhân)
Người đứng đầu tổ chức sở hữu trái phiếu

(Ký, đóng đấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 1.  Công bô thông tin cho Trung tâm Lưu ký  Chứng khoán Việt Nam 

và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Phụ lục 2. Công bố thông tin

KHO BẠC NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số
ngày ......tháng ...... năm

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ vào thông báo hoán đổi trái phiếu số .... Ngày ... của Kho bạc 
Nhà nước, Kho bạc Nhà nước thông báo kết quả đợt hoán đổi trái phiếu như sau:

Mã trái phiếu bị 
hoán đổi

Khối lượng trái 
phiếu bị hoán đổi

Mã trái phiếu 
được hoán đổi

Khối lượng trái 
phiếu được hoán 
đổi

ỉ
r  . . "

Đê nghị Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hà Nội thực hiện hủy lưu ký, niêm yết đối với các mã trái phiếu bị 
hoán đổi với khối lượng trái phiếu tương ứng và thực hiện lưu ký, niêm yết đối 
với các mã trái phiếu được hoán đổi với khối lượng trái phiếu tương ứng theo 
quy định tại Thông tư số .... ngày ... của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc hoán 
đổi trái phiếu./.

Noi nhận: TỔNG GIÁM  ĐỐC
- Như trên;
- Lưu:....

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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Mẫu 2. Công bổ thông tin cho chủ sở hữu trái phiếu

KHO BẠC NHÀ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
NƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số .............  —— :------- ----------- :----------
.........., ngày ...... tháng ...... n ă m ......

Kính gửi: .....................................

Căn cứ vào thông báo hoán đổi trái phiếu số .... ngày ... của Kho bạc Nhà
nước, căn cứ vào đơn đăng ký hoán đổi trái phiếu số .... ngày .......  của
........... (tổ chức, cá nhân đăng ký), Kho bạc Nhà nước công bố kết quả hoán đổi
trái phiếu như sau:

Mã trái 
phiếu bị 
hoán đổi

Khối lượng 
trái phiếu 
bị hoán đổi

Giá trái 
phiếu bị 
hoán đổi

Mã trái 
phiếu được 
hoán đổi

Khối lượng 
trái phiếu 
được hoán 
đổi

Giá trái 
phiếu được 
hoán đổi

Đề nghị
liên quan theo quy định tại Thông tư số .... Ngày ... của Bộ Tài chính hướng 
dẫn về việc hoán đổi trái phiếu./.

Nơi nhận TỔNG GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
-Lưu:....

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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