V/v: Tạm đóng cửa văn phòng trụ sở chính tại Vincom Center Đồng Khởi và vẫn duy trì các hoạt động kinh doanh một cách
liên tục
Theo Thông báo từ Ban Quản lý Vincom Center Đồng Khởi vào tối ngày 30/05/2021, do liên quan đến COVID-19, toà nhà văn phòng Vincom Center
Đồng Khởi, nơi MBKE đặt trụ sở chính buộc phải đóng cửa và tạm ngừng hoạt động theo hướng dẫn khẩn cấp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM
(HCDC) cho đến khi có thông báo mới.

Kính gửi Quý khách hàng,
Công ty Chứng khoán Maybank Kim Eng (MBKE) xin gửi tới Quý khách lời chào trân trọng và cảm ơn Quý khách đã tin tưởng giao dịch tại công ty chúng tôi
trong suốt thời gian qua.
Theo Thông báo từ Ban Quản lý Vincom Center Đồng Khởi vào tối ngày 30/05/2021, do liên quan đến COVID-19, toà nhà văn phòng Vincom Center Đồng
Khởi, nơi MBKE đặt trụ sở chính buộc phải đóng cửa và tạm ngừng hoạt động theo hướng dẫn khẩn cấp từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC)
cho đến khi có thông báo mới. Trường hợp nghi nghiễm COVID-19 này xảy ra khác tầng với tầng làm việc của MBKE.
Nhằm duy trì liên tục hoạt động giao dịch và kinh doanh, Ban Tổng Giám Đốc MBKE đã quyết định triển khai làm việc từ xa song song với việc phân chia
các bộ phận chuyên môn làm việc tại địa điểm dự phòng thuộc Chi nhánh Chợ Lớn của Công ty, cũng như nghiêm túc thực hiện khai báo y tế và tuân thủ
các quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế TP. HCM. Ngoài ra, các văn phòng chi nhánh của chúng tôi trên toàn quốc vẫn đang hoạt động bình
thường.
Quyết định được đưa ra theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên cũng như duy
trì hoạt động giao dịch và kinh doanh. Sự bùng phát của đại dịch là sự kiện bất khả kháng và Công ty đang làm hết sức mình, đặt ưu tiên cao nhất cho việc
đảm bảo hệ thống vẫn được vận hành liên tục để phục vụ nhu cầu giao dịch của Quý khách hàng.
Trong thời gian này, Quý khách hàng được khuyến cáo không nên đến sàn giao dịch trực tiếp, tăng cường sử dụng phương thức giao dịch trực tuyến. Để
được tư vấn và hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ với môi giới phụ trách trực tiếp hoặc Hotline (028) 44 555 888 - Ext: 1 hoặc 2.
Một lần nữa, chúng tôi rất lấy làm tiếc về sự việc bất khả kháng này và rất mong nhận được sự cảm thông từ Quý khách. Công ty sẽ tiếp tục thông báo đến
Quý khách khi chúng tôi có những thông tin cập nhật về vấn đề nêu trên.
Kính chúc Quý khách cùng gia đình sức khỏe và bình an qua mùa đại dịch.
Trân trọng.

