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HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ  

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA 

CÔNG TY TNHH MTV THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI BẮC NINH 

 

1. Nhà đầu tư nhận hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần  

Hồ sơ bao gồm: 
 Bản công bố thông tin 

 Quy chế đấu giá 

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

 Mẫu giấy ủy quyền 

 Đơn xin hủy đăng ký tham gia đấu giá 

 Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá 

- Thời gian nhận hồ sơ: Từ 09h00 ngày 21/07/2016 tới 15h30 ngày 10/08/2016 (các ngày 

làm việc) 
- Tại Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

- Địa chỉ: số 30, Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

2. Nhà đầu tư nộp đơn đăng ký tham gia mua cổ phần 

Hồ sơ bao gồm: 

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá 

 Bản phôtô chứng minh thư (có chứng minh thư gốc kèm theo) 

 Giấy uỷ quyền (nếu có). 

 Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh (với tổ chức) 

 Xác nhận đã mở tài khoản tại một trong các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán 

(nếu là khách hàng nước ngoài) 

 Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc 

Thời gian nộp:  Từ 09h00 ngày 21/07/2016 tới 15h30 ngày 10/08/2016 (các ngày làm việc)  

Tại Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - số 30, Nguyễn Du, Quận 

Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

3. Nhà đầu tư nhận Phiếu tham dự đấu giá 
Thời gian: Chậm nhất là 15h30 ngày 10/08/2016 

Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - số 30, Nguyễn Du, 

Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

4. Khách hàng gửi Phiếu tham dự đấu giá   

Hình thức bỏ phiếu: 

(1) Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua bưu điện  

Chậm nhất 15h30 ngày 17/08/2016 tại: 
Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

Số 30 Nguyễn Du, phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Hoặc: 

(2) Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu 

Từ 09h30 đến chậm nhất 10h00 ngày 18/08/2016 tại: 
Công ty TNHH MTV Thoát nước và xử lý nước thải Bắc Ninh 



 

2 
 

Đường Âu Cơ, phường Kinh Bắc, TP. Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh 

Yêu cầu khác: 

 Bỏ vào phong bì dán kín. 

 Có chữ ký của Khách hàng trên mép phong bì 

 Có ghi Họ tên và mã số nhà đầu tư trên Phong bì 

5. Xử lý các trường hợp vi phạm 
Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm Quy chế bán đấu giá và nhà đầu tư không được 

nhận lại tiền đặt cọc:  

1. Đã đăng ký tham gia đấu giá nhưng không bỏ Phiếu tham dự đấu giá; 

2. Khi đặt giá không sử dụng Phiếu tham dự đấu giá được phát;   

3. Phiếu tham dự đấu giá bị rách, nát, tẩy xoá, không xác định được giá hoặc khối lượng đặt 

mua; 

4. Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá; 

5. Khối lượng ghi trên Phiếu tham dự đấu giá lớn hơn khối lượng đã đăng ký, vượt mức 

đăng ký tối đa hoặc dưới mức đăng ký tối thiểu; 

6. Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm, hoặc vi phạm bước giá tham dự đấu giá theo quy định tại 

Quy chế đấu giá; 

7. Giá đăng ký mua ghi bằng số không khớp với giá đăng ký mua ghi bằng chữ; 

8. Chỉ đặt mua một phần khối lượng cổ phần đã đăng ký. Trong trường hợp này, nhà đầu tư 

sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua; 

9. Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền mua theo kết quả đấu 

giá trong thời hạn phải thanh toán theo qui định. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ không 

được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua; Trường hợp nhà đầu tư 

chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư được xét theo thứ tự mức 

giá đặt mua từ cao xuống thấp trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó. 

10. Không ký tên, đóng dấu theo quy định trên Phiếu tham dự đấu giá. 

11. Các trường hợp vi phạm hay phát sinh khác không qui định trong qui chế này sẽ được 

Hội đồng đấu giá xem xét xử lý và quyết định tùy theo từng trường hợp cụ thể. 

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng 

Gia ký nhận với bưu điện. Nội dung trên phong bì ghi 

 

 

 

 

 

 
 

6. Khách hàng nhận được Kết quả đấu giá 

Khách hàng tiến hành liên hệ với CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia địa chỉ sau để biết 

kết quả đấu giá và nhận Thông báo trúng đấu giá. 

CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 

Địa chỉ:   Số 30, Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  

Điện thoại: (84-4) 3.944 6666 Máy lẻ : 998/999/992 

Người nhận: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia 
                     Số 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 
 
         Phiếu tham dự bán đấu giá cổ phần lần đầu ra bên ngoài Công ty TNHH MTV 

Thoát nước và Xử lý nước thải Bắc Ninh 




