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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

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

 

PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU  

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS 20211 

Số:.....................2 

(Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu số 325/GCN-UBCK do 

Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 30/12/2021)  

  

 Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS 

(“Tổ Chức Phát Hành”); và 

  CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN…………….(“Đại Lý”)  

  

I. TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU (“Bên Đăng Ký Mua Trái 

Phiếu” hoặc “Nhà Đầu Tư”) 

• Họ và tên cá nhân/Tên tổ chức 

(*) 

………………………………………………… 

• CCCD/Giấy CNĐKKD hoặc 

tài liệu tương đương (*) 

Số……………………………do………………………

……………....cấp ngày……………….  

• Địa chỉ liên lạc (*) …………………………………………………………

…………………………………………………………

……………………………….. 

• Điện thoại (*) ……………………………………………… 

• Email ……………………………………………… 

• Thông tin tài khoản ngân hàng 

(*) 

Tên tài khoản: 

………………………………………………… 

Số tài khoản thanh toán 

………………………………………………… 

Mở tại: 

………………………………………………… 

Tỉnh/Thành phố 

………………………………………………… 

• Số tài khoản chứng khoán (*) 

• Người đại diện 

………………………………………………… 

………………………………………………… 

• Văn bản ủy quyền  ………………………………………………… 

  

 
1 Tất cả thông tin được đánh (*) trên Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu này là bắt buộc 
2 Số Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu sẽ do Đại Lý điền 
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II. TRÁI PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA  

Tên trái phiếu  :  Trái Phiếu Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS 

Holdings 2021 

Mã Trái phiếu : TN1H2225001 

Tổ chức phát hành  :  Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ TNS Holdings 

Mệnh giá  :  100.000 VND/01 Trái Phiếu (Bằng chữ: Một trăm nghìn 

đồng/ Một Trái Phiếu). 

Thời gian đăng ký mua : Từ ngày 10/01/2022 đến 12h ngày 15/03/2022 

 Số lượng (*) :  ………………………………………………….Trái Phiếu  

(Bằng chữ:………………………………………………) 

Tổng mệnh giá Trái Phiếu đăng 

ký mua (*) 

:  …………………………………………………….…VND 

Bằng chữ (*) : ………………………………………………………..đồng chẵn 

   

III. ĐĂNG KÝ MUA TRÁI PHIẾU VÀ THANH TOÁN 

1. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cam kết đã chuyển đầy đủ số tiền đặt mua tương ứng với tổng 

mệnh giá trái phiếu đăng ký mua tại Mục II trên đây vào số tài khoản phong tỏa nhận tiền 

mua Trái Phiếu theo chi tiết tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt mua Trái 

Phiếu, cụ thể như sau: 

Đơn vị thụ hưởng: Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings 

Số tài khoản: 034-18-01-000004-3 

Mở tại: Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam 

Nội dung chuyển khoản: [Tên NĐT] _ [Số GCNĐKDN/CMND/CCCD] thanh toan 

tien dat mua [Số lượng trái phiếu] Trai Phieu TNS2022_[Tên viết tắt của Các Đại Lý 

NĐT đăng ký đặt mua] 

Lưu ý: Tên viết tắt của đại lý tiếp nhận hồ sơ được ký hiệu như sau: 

STT Tên đại lý Tên viết tắt 

1 Công ty Cổ phần Chứng khoán MB MBS 

2 Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam KBS 

3 Công ty Cổ phần Chứng khoán HDB HDB 

4 Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree PTS 

2. Thông tin thanh toán tiền đặt mua trái phiếu vào Tài Khoản Phong Tỏa của Tổ Chức Phát 

Hành, phân bổ số lượng Trái Phiếu đăng ký mua thành công và hoàn trả lại tiền đặt mua 

Trái Phiếu không thành công cho Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (nếu có) được thực hiện 

theo quy định tại Hướng dẫn thực hiện đăng ký và nộp tiền đặt mua Trái Phiếu. 

3. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu xác nhận chung: 

− Tổ Chức Phát Hành có toàn quyền xác định và tính toán số Trái Phiếu phân phối cho Bên 

Đăng Ký Mua Trái Phiếu trên thực tế sao cho số Trái Phiếu Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu 

đăng ký mua phù hợp với số được phân phối trên thực tế. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu từ 

bỏ mọi quyền khiếu nại nếu có đối với Tổ Chức Phát Hành hoặc Đại Lý liên quan đến việc 

xác định số lượng Trái Phiếu Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu được phân phối trên thực tế (kể 

cả khi số lượng Trái Phiếu được phân phối thấp hơn số lượng Trái Phiếu đăng ký mua tại 

Mục II trên đây). 

− Tổ Chức Phát Hành và Đại Lý có quyền dùng thông tin tại Mục I trên đây để đăng ký thông 

tin về việc sở hữu Trái Phiếu của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu. 
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− Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu hiểu rằng Đại Lý chỉ có vai trò thực hiện tiếp nhận Phiếu 

Đăng Ký Mua Trái Phiếu của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu để chuyển tiến đến Tổ Chức 

Phát Hành. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu từ bỏ mọi quyền khiếu nại đến Đại Lý cho bất kỳ 

các vấn đề nào liên quan đến việc đặt mua Trái Phiếu, nghĩa vụ hoàn trả lại tiền đặt mua 

Trái Phiếu (nếu có), nghĩa vụ và việc thanh toán lãi và gốc Trái Phiếu, và các nghĩa vụ khác 

của Tổ Chức Phát Hành. 

4. Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cam kết: 

− Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu là nhà đầu tư có kinh nghiệm và có khả năng đánh giá được 

các rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào Trái Phiếu. 

− Những thông tin Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu cung cấp tại Mục I là chính xác và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đã cung cấp. 

− Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu đồng ý (i) đã đọc, hiểu và chấp thuận toàn bộ nội dung của 

Các Điều Kiện Trái Phiếu, và Các Văn Kiện Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn 

Thông báo chào bán Trái Phiếu ra công chúng của Tổ Chức Phát Hành, Hướng Dẫn Đặt 

Mua (ii) phụ thuộc vào việc đã thanh toán đầy đủ tiền mua Trái Phiếu, được hưởng các 

quyền và lợi ích quy định trong Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu, và 

(iii) chịu sự ràng buộc Các Điều Kiện Trái Phiếu và Các Văn Kiện Trái Phiếu. 

− Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (i) đã được cung cấp các thông tin cần thiết cho việc đầu tư 

vào Trái Phiếu bao gồm nhưng không giới hạn các thông tin được trình bày trong Bản Cáo 

Bạch chào bán trái phiếu ra công chúng do Tổ Chức Phát Hành ban hành (đặc biệt là Mục 

II có tiêu đề “Các Nhân Tố Rủi Ro” và mục VI có tiêu đề “Thông Tin Về Đợt Chào Bán”); 

và (ii) đã tự mình đưa ra quyết định đầu tư dựa trên những đánh giá, thẩm định của chính 

mình. 

− Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu (i) có đầy đủ năng lực pháp lý và thẩm quyền để thực hiện 

các nghĩa vụ của Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu; (ii) tuân thủ mọi quy định và hoàn thành 

mọi thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và các quy định nội bộ (đối với Nhà đầu 

tư tổ chức), của Tổ Chức Phát Hành và của Đại Lý liên quan đến việc giao dịch Trái Phiếu, 

và (iii) không vi phạm hoặc dẫn dến vi phạm hay tạo thành một vi phạm theo bất kỳ pháp 

luật có liên quan nào từ việc thực hiện đặt mua Trái Phiếu. 

5. Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu này sẽ tạo thành các nghĩa vụ pháp lý có giá trị ràng buộc 

Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu và cùng với Xác nhận đăt mua thành công của Tổ Chức Phát 

Hành (trong đó Tổ Chức Phát Hành xác nhận số lượng đặt mua thành công của Bên Đăng 

Ký Mua Trái Phiếu, dù bằng văn bản hoặc dưới bất kỳ hình thức nào) sẽ tạo thành một thỏa 

thuận mua bán Trái Phiếu giữa Bên Đăng Ký Mua Trái Phiếu và Tổ Chức Phát Hành.  

6. Phiếu Đăng Ký Mua Trái Phiếu này được lập thành ba (03) bản gốc có giá trị pháp lý ngang 

nhau, Nhà đầu tư giữ một (01) bản gốc, Đại Lý giữ một (01) bản gốc, Tổ Chức Phát Hành 

giữ (01) bản gốc. 

                                                                     ……, ngày     tháng     năm 2022  

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ MUA/ 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP 

(đối với Nhà đầu tư tổ chức) 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ PHÁT HÀNH 

 

Vào .... giờ,........, ngày.... tháng......... năm 2022, Đại Lý đã tiếp nhận Phiếu Đăng Ký Mua Trái 

Phiếu của Nhà đầu tư để chuyển tiếp hồ sơ cho Tổ Chức Phát Hành . 

Trong trường hợp Ngày Phát Hành dự kiến thay đổi và/hoặc sau khi có kết quả phát hành trái 

phiếu, Tổ Chức Phát Hành sẽ thông báo cho khách hàng theo quy định.  

 

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN …………. 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ  

 (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

ĐẠI DIỆN/ CÁN BỘ QUẢN LÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 


