
PHỤ LỤC SỐ 01 

(Ban hành kèm theo Quy chế bán đấu giá thông thường chuyển nhượng vốn của Tổng Công ty 

Khánh Việt – Công ty TNHH MTV đầu tư tại Công ty cổ phần Khánh Tân ban hành kèm theo 

Quyết định số 132/2018/QĐ-CKCT.HCM.03 ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Công ty cổ phần 

Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh TP Hồ Chí Minh) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

……………….,ngày …… tháng …… năm 201... 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA MUA CỔ PHẦN 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (Chi nhánh 

TP Hồ Chí Minh/ Chi nhánh Đà Nẵng) 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia: Quốc tịch: 

   
Địa chỉ: 

 
Điện thoại: Fax: E-mail: 

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

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

   
Số tài khoản tiền:  Chủ tài khoản:   Ngân hàng: 

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

trúng giá) 

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

   
(Số tài khoản này dùng để lưu ký chứng khoán trong trường hợp NĐT trúng đấu giá và thanh 

toán. Trường hợp nhà đầu tư chưa có tài khoản chứng khoán, công ty chứng khoán là đại lý đấu 

giá có trách nhiệm mở tài khoản cho nhà đầu tư) 

 



Số cổ phần đăng ký mua:  Bằng chữ: 

   
Tổng số tiền đặt cọc:   Bằng chữ: 

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

 
Tôi/Chúng tôi cam kết: 

- Các thông tin của tôi/chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. 

- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần 

Khánh Tân, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: Bản công bố thông tin, Điều lệ Công ty, 

Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,… và các nội dung công bố 

thông tin khác liên quan đến Công ty cổ phần Khánh Tân và đợt bán đấu giá cổ phần 

cũng như Quy chế bán đấu giá cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. 

Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các nội dung của Quy chế bán đấu giá cổ phần của 

Tổng Công ty Khánh Việt – Công ty TNHH MTV tại Công ty cổ phần Khánh Tân và tự 

nguyện tham dự cuộc đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức. 

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế bán đấu giá và kết 

quả đấu giá do Quý Cơ quan công bố. 

- Tôi/Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành khi: (i) đăng ký 

mua, (ii) tham dự đấu giá, (iii) thanh toán tiền mua cổ phần và (iv) nhận chuyển quyền sở 

hữu cổ phần (trong trường hợp trúng đấu giá). 

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

Bản sao xác nhận ủy quyền gửi kèm (đối với nhà đầu tư nước ngoài)        □ 

 

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 (nếu có) 

 


