
 

HƯỚNG DẪN GHI VÀ BỎ PHIẾU THAM DỰ  

BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI CỦA  

CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HẢI DƯƠNG 

 

1. Thời gian bỏ phiếu đấu giá 

 Hình thức bỏ phiếu: trực tiếp hoặc qua đường bưu điện (Trường hợp nhà đầu tư gửi 

Phiếu tham dự đấu giá qua đường bưu điện, căn cứ theo giấy biên nhận giữa Công ty 

Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia với nhân viên Bưu điện). 

 Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua bưu điện: 

Chậm nhất 15h30 ngày 25/07/2016 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: 

 Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu 

Từ  09h30 đến 10h00 ngày 26/07/2016 tại: 

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hải Dương 

Số 211 Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

2. Cách thức đặt giá, khối lượng 

 Đặt giá: 

- Bước giá: 100 VNĐ (môṭ trăm đồng); 

- Mỗi nhà đầu tư chỉ được phát một phiếu tham dự đấu giá và được đặt tối đa 02 

(hai) mức giá; 

- Giá đặt mua không thấp hơn giá khởi điểm (Giá khởi điểm là 10.100 đồng/cổ 

phần) 

 Khối lượng: 

- Khối lượng đặt mua tối thiểu 100 (môṭ trăm) cổ phần, bước khối lượng là 01 cổ 

phần. Số cổ phần đăng ký mua tối đa đối với nhà đầu tư cá nhân trong nước, đối 

với nhà đầu tư tổ chức trong nước và đối với nhà đầu tư nước ngoài bằng số cổ 

phần chào bán – 39.812 cổ phần.  

- Mỗi nhà đầu tư được phát một Phiếu đấu giá và chỉ được ghi tối đa 02 (hai) mức 

giá đặt mua; khối lượng đặt mua của mỗi mức giá tối thiểu là 100 cổ phần; bước 

khối lượng là 01 cổ phần; tổng khối lượng đặt mua của các mức giá đúng bằng số 

cổ phần đã đăng ký. 

3. Ví dụ: 

Nhà đầu tư đăng ký mua 1.000 cổ phần, ghi phiếu đấu giá như sau: 

STT 

Lệnh 

Mức giá đặt mua 

(Đặt tối đa 02 mức giá, bằng VNĐ, bước giá 100 VNĐ và 

xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp) 

Khối lượng cổ phần 

đặt mua tương ứng 

với mức giá 

(Bước khối lươṇg 01 

cổ phiếu) Bằng số Bằng chữ 

1 10.300 Mười nghìn ba trăm đồng 300 

2 10.100 Mười nghìn một trăm đồng 700 

 Tổng khối lượng cổ phần đặt mua 1.000 



 

 

4. Phong bì bỏ phiếu tham dự đấu giá: 

Nhà đầu tư sau khi điền đầy đủ nội dung trên phiếu tham dự đấu giá, ký và ghi rõ họ tên, 

bỏ phiếu vào phong bì (do IRS cung cấp) và tiến hành niêm phong phong bì. Phong bì bỏ 

phiếu tham dự đấu giá được coi là hợp pháp, hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yếu tố: 

 Mặt trước phong bì ghi rõ các nội dung: 

- Mã số nhà đầu tư 

- Tên cuôc̣ đấu giá 

 Mặt sau phong bì được niêm phong như sau: 

- Nhà đầu tư kí tên trên mép phong bì; 

- Phong bì được dán kín, đảm bảo không bong các mép dán, nguyên vẹn, không 

rách nát. 

5. Hòm phiếu: 

Phiếu tham dự đấu giá của nhà đầu tư sau khi đã được bỏ vào phong bì niêm phong theo 

quy định, nhà đầu tư tới bỏ phiếu trực tiếp vào hòm phiếu tại Công ty cổ phần Chứng 

khoán Quốc tế Hoàng Gia trong thời gian bỏ phiếu theo quy định nêu tại Điểm 1 ở trên. 

Trường hợp nhà đầu tư gửi phiếu đấu giá qua đường bưu điện, Công ty Cổ phần Chứng 

khoán Quốc tế Hoàng Gia sau khi kiểm tra tính hợp pháp, hợp lệ của phong bì sẽ ngay 

lập tức bỏ phong bì của nhà đầu tư vào hòm phiếu đấu giá. 

Hòm phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đảm bảo luôn luôn 

được khóa, niêm phong kể từ khi nhận phiếu đấu giá đầu tiên đến khi nhận phiếu đấu giá 

cuối cùng. 

6. Những trường hợp sau đây bị coi là vi phạm quy chế đấu giá và nhà đầu tư không 

được nhận lại tiền đặt cọc: 

 Nhà đầu tư không nộp phiếu tham dự đấu giá; 

 Phiếu tham dự đấu giá (gọi tắt là phiếu) không đáp ứng một trong các quy định sau: 

- Phiếu không do Công ty Cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia cấp (trên 

phiếu không có con dấu Công ty) 

- Nội dung trên phiếu không được điền đầy đủ rõ ràng các thông tin theo quy định; 

- Các nội dung trên phiếu bị gạch, xóa; 

- Phiếu bị rách nát; 

- Giá đặt mua thấp hơn giá khởi điểm; 

- Tổng số cổ phần đặt mua tối đa nhiều hơn mức đăng ký; 

- Phong bì không đảm bảo các yếu tố hợp pháp hợp lệ; 

- Bỏ phiếu kín không theo đúng thời hạn quy định; 

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

 Nếu tổng khối lượng cổ phần đặt mua trên phiếu ít hơn khối lượng đã đăng ký thì 

khối lượng cổ phần không đặt mua nhà đầu tư sẽ không được nhận lại tiền đặt cọc; 

 Các nội dung được ghi sai/ không tuân thủ theo các quy định của tổ chức phát hành 

và tổ chức đấu giá về đợt đấu giá này; 

 Trường hợp nhà đầu tư từ chối mua toàn bộ hoặc một phần khối lượng cổ phần đã 

trúng đấu giá, nhà đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền cọc tương ứng với số cổ 

phần đã từ chối mua. Trong 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 đã đặt mua. 


