
 

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÓNG TIỀN CỌC  

Các nhà đầu tư khi đóng tiền cọc phải thực hiện các thủ tục như sau: 

1. Trường hợp nộp tiền đặt cọc bằng tiền mặt  

- Nhà đầu tư điền đầy đủ những thông tin có liên quan vào Phiếu thu (theo mẫu của IRS): 

 Họ và tên 

 Địa chỉ, điện thoại, CMND 

 Lý do nộp tiền: ghi “Nộp tiền đặt cọc mua ……….. cổ phần của Công ty TNHH 

MTV Môi trường Đô thị Hải Dương của nhà đầu tư…………….(tên nhà đầu tư)” 

 Số tiền : (10% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm) 

- Nhà đầu tư cầm Phiếu thu đến quầy “Nộp tiền” để nộp tiền. 

- Nhà đầu tư giữ lại 01 (một) liên Phiếu thu và trả lại 01 (một) liên Phiếu thu đã có dấu và 

chữ ký xác nhận đã thu tiền. 

2. Trường hợp nộp tiền đặt cọc bằng chuyển khoản 

- Nhà đầu tư đến ngân hàng mình đã mở tài khoản (hoặc một ngân hàng bất kỳ trong 

trường hợp chưa mở tài khoản). 

- Ngân hàng sẽ hướng dẫn nhà đầu tư điền vào Phiếu chuyển tiền hoặc Ủy nhiệm chi với 

các nội dung sau: 

 Tên đơn vị trả tiền/chuyển tiền: ghi tên người chuyển tiền 

 Số tài khoản: ghi rõ (nếu đã mở tài khoản) 

 Tại ngân hàng: ghi tên ngân hàng chuyển tiền 

 Tên đơn vị nhận tiền: ghi “Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ” 

 Số tài khoản: ghi “020 002 982 529” 

 Tại ngân hàng: ghi “Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Hà Nội” 

 Số tiền: ghi rõ số tiền đóng cọc bằng số và bằng chữ 

 Nội dung thanh toán: ghi “Nộp tiền đặt cọc mua ……….. cổ phần của Công ty 

TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương của nhà đầu tư………..(tên nhà đầu 

tư)” 

- Sau khi chuyển tiền, ngân hàng sẽ đưa cho nhà đầu tư 01 (một) liên của Phiếu chuyển tiền 

hoặc Ủy nhiệm chi.   

- Khách hàng nộp lại cho bàn “Nộp hồ sơ” 01 (một) liên Phiếu chuyển tiền hoặc Ủy nhiệm 

chi (bản sao) như là bằng chứng đã đóng tiền cọc. 

- Nhà đầu tư chịu mọi chi phí phát sinh khi chuyển tiền qua ngân hàng. 

 

 


