
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

 ……………….,ngày …… tháng …… năm 2022 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA LÔ CỔ PHẦN 

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia                                                   Quốc tịch: 

      

Địa chỉ liên hệ: 

  

Điện thoại:                                          Fax:                                  E-mail: 

          

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu 

/Số ĐKKD (đối với tổ chức):                                    Cấp ngày:                           Cấp tại: 

          

Tên người được ủy quyền hoặc đại diện (nếu có):                             Số CMND /CCCD/Hộ chiếu 

      

Số tài khoản ngân hàng:              Chủ tài khoản:                                 Mở tại: 

          

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền đặt cọc cho NĐT trong trường hợp không 

trúng giá) 

 

Số tài khoản giao dịch chứng khoán:                Mở tại công ty chứng khoán: 

      

(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán đối với đấu giá cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký 

giao dịch trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và đã thanh toán tiền) 



 

 

Số cổ phần đăng ký mua:                  Bằng chữ: 

 56.949.500 cổ phần    Năm mươi sáu triệu chín trăm bốn mươi chín 

nghìn năm trăm cổ phần 

Tổng số tiền đã đặt cọc:                                     Bằng chữ: 

 134.873.600.000 đồng    Một trăm ba mươi tư tỷ tám trăm bảy mươi ba 
triệu sáu trăm nghìn đồng chẵn 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá lô cổ phần của 

Tổng công ty Đầu tư nước và môi trường Việt Nam - CTCP 

Tôi/chúng tôi tự nguyện tham dự cuộc đấu giá do Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức và 

cam kết thực hiện nghiêm túc quy định về đấu giá . 

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Cách thức nhận thông báo kết quả đấu giá: 

       Nhận trực tiếp tại Tổ chức bán đấu giá. 

        Nhận qua đường bưu điện đến địa chỉ liên hệ nêu ở trên (chỉ áp dụng đối với trường hợp 

bán đấu giá thông thường). 

 

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ 

thanh toán 

(đối với nhà đầu tư nước ngoài) 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

Chữ ký, họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức) 



 


