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GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN
CỔ PHẦN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VINACAFÉ BIÊN HÒA
Trong đợt chào mua công khai của Công ty TNHH MTV Masan Beverage đối với Cổ phần Công ty Cổ phần Vinacafé
Biên Hòa từ ngày ………………. đến ngày ………………..
Kính gửi:

- Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương (TCBS)
- ……………………………………………………………………. 1
Tên đầy đủ của cổ đông: ...............................................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc đăng ký: ................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Số ĐKNSH2: .................................................................................................................................................................................
Nơi cấp: ............................................................. ngày cấp .............................................................................................................
Số điện thoại: ................................................................................................................................................................................
Số tài khoản giao dịch chứng khoán: ............................................................................................................................................
Tại: ................................................................................................................................................................................................
1. Sau khi đọc và hiểu rõ Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa
(“VCF”), tôi/công ty chúng tôi theo đây đăng ký bán cổ phần VCF thuộc sở hữu của tôi/công ty chúng tôi cho Công ty
TNHH MTV Masan Beverage trong đợt chào mua công khai cổ phần VCF từ ngày ……….…… đến ngày
………………. như sau:
SL CK sở hữu SL CK được phép
Tên CK
Mệnh giá
SL CK đăng
Giá bán
Ghi chú
chuyển nhượng
ký bán
(VND/CP)
(VND/CP)
VCF
2.

3.

10.000

170.000

Tôi/chúng tôi theo đây đề nghị …………………………………………………………………..3 (i) xác nhận thông tin cổ
đông và số dư cổ phần VCF của tôi/công ty chúng tôi đã được lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) như đã nêu trên và (ii) phong tỏa số lượng cổ phần VCF đã đăng ký bán cho Công ty TNHH MTV Masan
Beverage cho đến khi nhận được Giấy hủy đăng ký bán cổ phần của Công ty Cổ phần Vinacafé Biên Hòa có xác nhận của
TCBS (nếu có) hoặc cho tới khi kết thúc đợt chào mua công khai, tùy điều kiện nào đến trước.
Tôi/công ty chúng tôi theo đây ủy quyền cho ……………………………………………………………4 thực hiện thủ tục
chuyển khoản số lượng cổ phần VCF được bán của tôi/công ty chúng tôi theo thông báo của TCBS sau khi hết thời hạn
đăng ký chào mua công khai và nhận tiền thanh toán cho tôi/công ty chúng tôi tương ứng với số cổ phần đã bán.
…………., ngày……….tháng………năm 2016
Người bán
(Ký, ghi rõ họ tên & đóng dấu)

____________________________________________________________________________________________________
Phần xác nhận của Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán:
…………………………………………………………………5 xác nhận thông tin cổ đông nêu trên và số lượng cổ phần VCF
sở hữu và đăng ký bán của nhà đầu tư ……………………………………………………… như sau:
Tên CK
VCF

Mệnh giá
(VND/CP)
10.000

SL CK sở hữu

SL CK được phép
chuyển nhượng

SL CK đã phong tỏa theo
yêu cầu của NĐT

Ghi chú

Số lượng CK đã phong tỏa (bằng chữ): .......................................................................................................................................
……………………………………………………………6 Cam kết chỉ giải tỏa số lượng cổ phiếu VCF đã được phong tỏa trên
đây khi nhận được Giấy hủy đăng ký bán cổ phần VCF(nếu có) có sự xác nhận của Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ thương
hoặc cho tới khi kết thúc đợt chào mua công khai, tùy điều kiện nào đến trước.
Người lập
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

……….., ngày……..tháng…….năm 2016
Giám đốc/Tổng Giám đốc
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Tên thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán.
Số ĐKNSH: Số CMND /Thẻ căn cước công dân, số hộ chiếu, số giấy phép thành lập công ty (đối với NĐT trong nước) và mã số giao dịch chứng
khoán (đối với NĐT nước ngoài).
1 3 4 56
2
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____________________________________________________________________________________________________
Phần xác nhận của Đại lý thực hiện việc chào mua (TCBS):
Đã nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phần VCF của cổ
đông…………………………………………………..………………………………..
số ĐKNSH số:………………………..…do…………….………..………………cấp
ngày…………………..…..., bao gồm:
ấy đăng ký bán cổ phiếu;
ản sao chứng thực CMND/hộ
chiếu;
ản sao chứng thực GCN ĐKKD

Nhân viên
(Ký, ghi rõ họ tên)

ết định bổ nhiệm;
ấy ủy quyền;
Bản sao chứng thực CMND/hộ
chiếu của người được ủy quyền
ấy tờ khác (nếu có)
Kiểm soát
(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN
KỸ THƯƠNG
Xác nhận đăng ký của cổ đông
Ngày….. tháng ……năm 2016

