
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
--------***-------- 

 
………. ngày…… tháng …… năm 2016 

 

ĐƠN XIN HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ  

Kính gửi:  Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:…………………………………………...........................................…… 

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu.………..……Ngày cấp …….……….Nơi cấp…..……………….............. 

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………….…….. 

Điện thoại:……………………………Fax:…………………………………………………….....…… 

Người đại diện theo pháp luật (đối với nhà đầu tư tổ chức) :………………………………….....…… 

CMND/Hộ chiếu:……….………Ngày cấp …..…….………...Nơi cấp…..………………….......…… 

Điện thoại của người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………....…… 

Ngày…………. ...... , tôi/chúng tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia bán đấu giá cổ phần lần đầu ra 

bên ngoài của Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh. 

Với số lượng: ..................................... .. cổ phần (Bằng chữ: ........................................................... ) 

Và đã đặt cọc số tiền ……………………………. đồng (Bằng chữ: …………..………………. 

………….....................) tương đương 10% giá trị đăng ký. 

Nay tôi/chúng tôi đề nghị hủy bỏ toàn bộ hồ sơ đăng ký đấu giá và nhận lại số tiền đặt cọc như 

đã nêu trên. Trong trường hợp Ban tổ chức đấu giá nhận được đơn đề nghị này sau khi đã kết thúc thời 

hạn nộp đơn đăng ký đấu giá theo quy định tại Quy chế bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài của 

Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh thì việc đăng ký tham gia 

đấu giá của tôi/chúng tôi vẫn còn hiệu lực và tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện nghiêm túc Quy chế 

đấu giá. Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và các hình thức xử lý theo 

Quy chế đấu giá./. 

Tổ chức/ Cá nhân đề nghị 

(Ký tên, đóng dấu - nếu có) 
   
 
 
 
 
 

 




