
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tp.HCM, ngày 31 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

(V/v: Thay đổi phương thức giao dịch do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19) 

 

 

Kính gửi: Quý Khách hàng 

Trước tiên, Công ty Cổ phần Chứng khoán FUNAN (FNS) xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng 

đã sử dụng dịch vụ, sản phẩm và đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong thời gian qua. 

Căn cứ Thông báo ngày 30/05/2021 của Ban Quản lý Vincom Center - Đồng Khởi về việc tạm 

ngưng hoạt động của Tòa nhà Văn phòng do liên quan đến COVID-19, 

Nhằm đảm bảo sức khỏe của Quý khách hàng và cộng đồng, FNS xin trân trọng thông báo đến 

Quý Khách hàng về việc thay đổi phương thức giao dịch tại Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, 

Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh từ ngày 31/05/2021 như sau: 

1. Phương thức giao dịch: 

- Trước ngày 31/5/2021: giao dịch tại sàn và/hoặc giao dịch trên các phương tiện giao dịch 

trực tuyến (Webtrading, Mobile trading). 

- Từ ngày 31/5/2021: các phương tiện giao dịch trực tuyến (cụ thể theo hướng dẫn bên dưới). 

2. Các thức vận hành trên các phương tiện giao dịch trực tuyến:  

- Quý khách hàng có thể tự thực hiện trên các phương tiện giao dịch trực tuyến bằng 

Username và Password của Quý Khách hàng; hoặc 

- Liên lạc trực tiếp đến Tổng đài/Số điện thoại đường dây nóng của Chúng tôi để được hỗ trợ 

kịp thời theo các thông tin dưới đây: 

(i)  Tổng đài : (028) 7300 3318 

(ii)  Điện thoại đường dây nóng: 

- Ông Trần Đình Khánh – Tổng Giám đốc: 0978 737 553 

- Bà Đỗ Nguyễn Nguyên Thi – Trưởng phòng Dịch vụ & Quản lý sản phẩm: 0985 519 700. 

3. Thời gian áp dụng: từ ngày 31/05/2021 cho đến khi FNS có thông báo mới. 

 



Trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trong thời gian ngắn, việc thay đổi phương thức 

giao dịch đột xuất và không báo trước như vậy đã ảnh hưởng rất lớn đến Quý Khách hàng và cả Funan. 

Tuy nhiên, vì sức khỏe cộng đồng, vì mục tiêu cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, FNS mong 

Quý khách hàng bỏ qua sự bất tiện này và chia sẻ, đồng hành cùng Công ty chúng tôi trong thời gian 

sắp tới. 

Xin trân trọng cảm ơn ./. 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FUNAN 

 

 

 

  

 

TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ: Tầng 7 Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, TPHCM 

Điện thoại: (028) 6295.9158. Fax: (028) 6295.9218. 

Email: info@funan.com.vn 

Website: www.funan.com.vn 

  

 

CHI NHÁNH SÀI GÒN 

Địa chỉ: Tầng 3, số 353-353bis-355 

An Dương Vương, Phường 3, Quận 

5, TPHCM. 

Điện thoại: (028) 6295.9138. 

Fax: (028) 6295.9178. 

CHI NHÁNH HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà HAREC, số 

4A Láng Hạ, Phường Thành Công, 

Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.  

Điện thoại: (024) 6283.3666. 

Fax: (024) 3206.8881 

CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 

Địa chỉ: Số 90-92 Hồ Xuân 

Hương, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà 

Nẵng. 

Điện thoại: (0236) 377.9655. 

Fax: (0236) 377.9656. 
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