
 

Phần dành cho IRS: 

- Số lượng cổ phần đăng ký mua : ……………... cổ phần 

- Giá khởi điểm : ……………. đồng/cổ phần 

- Số tiền đặt cọc : ……………………….đồng 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                --oOo-- 

……………, ngày …… tháng …… năm 2016 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN 

(Dành cho Nhà đầu tư trong nước) 

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

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá:  ............................................................................................ 

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

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

Số điện thoại: ……………………..Fax:……………………Email: ................................................ 

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): ............................................................................... 

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

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

Số cổ phần đăng ký mua: …………….. cổ phần  

(Bằng chữ: ……………………………………………………………..……….. cổ phần) 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH MTV 

Môi trường Đô thị Hải Dương, Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá cổ phần do 

Quý Cơ quan tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá và kết quả đấu giá do 

Quý Cơ quan công bố. Nếu vi phạm, chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật và các 

hình thức xử lý theo Quy chế đấu giá. 

Trong trường hợp Tôi/chúng tôi là nhà đầu tư không trúng đấu giá và được nhận lại tiền cọc, 

Kính đề nghị Quý Công ty chuyển số tiền đặt cọc nêu trên vào tài khoản dưới đây: 

Tên chủ tài khoản :  ...........................................................................................................................  

Số tài khoản: ...................................................................................................................................... 

Tại ngân hàng (ghi rõ tên chi nhánh, Phòng giao dịch): .................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

Tôi/chúng tôi xin cam kết những thông trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp 

luật về những thông tin trên. Tôi xin chịu chi phí chuyển khoản và những rủi ro phát sinh 

trong quá trình chuyển tiền do những thông tin cung cấp không đầy đủ hoặc không chính xác. 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

                   Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 

 


