
Mã số nhà đầu tư: ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞  

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN 

 

 ………. Ngày (day)…… tháng (month) …… năm (year) 2016 

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần  

Công ty cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ 

  
Tên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution): 

 

Số CMND/Giấy CN. đăng ký kinh doanh: 
(ID/Business License No.): 

Cấp ngày: 
(Date of issue): 

Cấp tại: 
(Place of issue): 

     

Địa chỉ (Address): 

 

Điện thoại (Telephone No.) Fax: Email: 

     

Chủ tài khoản (Name of the Account) Số CMND/Hộ chiếu (ID/Passport No) 

   

 
Số cổ phần đăng ký mua (Bidding volume): Bằng chữ (In words): 

10.814.450 cổ phần  Mười triệu, tám trăm mười bốn ngàn, bốn trăm năm mươi cổ phần./. 

Đấu giá trọn lô, theo đó mỗi nhà đầu tư phải đăng ký mua toàn bộ số cổ phần chào bán (10.814.450 cổ phần) 

Số tiền đã đặt cọc: Bằng chữ (In words): 

12.869.195.500 đồng  
Mười hai tỷ, tám trăm sáu mươi chín triệu, một trăm chín mươi lăm ngàn, 

năm trăm đồng chẵn./. 

 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần 
Thơ, tôi/chúng tôi đồng ý đấu giá mua số cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau: 
 

STT 
Mức giá đặt mua (đồng / CP) 

(Đặt tối đa 01 mức giá) 

Khối lượng cổ phần đặt 
mua tương ứng với mức 

giá 

 Bằng số Bằng chữ  

1   10.814.450 cổ phần 

Tổng khối lượng cổ phần đặt mua 10.814.450 cổ phần 

 

 Cá nhân (tổ chức) tham dự đấu giá 
 Ký tên, đóng dấu (nếu có) 
 (Signature and seal (if any) of the bidder) 
  
Ghi chú:  

1. Thời gian và địa điểm đấu giá:  

 Công ty cổ phần Nông Sản Thực Phẩm Xuất Khẩu Cần Thơ –  

152-154 Trần Hưng Đạo, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ. 

 Vào lúc 14h, ngày 07 tháng 08 năm 2016. 

2. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên 

phiếu và bảo đảm: điền đầy đủ, rõ ràng các thông tin theo quy định; phiếu 

không được tẩy xoá hoặc rách nát; giá đặt mua không thấp hơn giá khởi 

điểm; tổng số cổ phần đặt mua tại các mức giá bằng tổng số lượng cổ phần 

đã đăng ký và đặt cọc. 


