GIẤY ĐĂNG KÝ BÁN CỔ PHIẾU NET
(Trong đợt chào mua công khai cổ phiếu NET của Công ty TNHH Masan HPC từ ngày
13/01/2020 đến ngày 11/02/2020)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC)








Tên cổ đông: …………………………………………………………………………..
Số ĐKSH(1): ……………….……………………………………………………………
Ngày cấp: ……………….. ……………..Nơi cấp: …………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….
Điện thoại: …………………………………… Fax: ………………………………..
Nơi mở tài khoản chứng khoán (*): …………………………………………………….
Số hiệu tài khoản: …………………………………………………………………….

1. Thông tin đăng ký:
Đăng ký bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET) thuộc sở hữu của chúng tôi
cho Công ty TNHH Masan HPC trong đợt chào mua công khai cổ phiếu NET từ ngày
13/01/2020 đến ngày 11/02/2020 như sau:
 Số lượng chứng khoán sở hữu: …………………………………………………...
 Số lượng chứng khoán được phép chuyển nhượng: …………………………..
 Số lượng chứng khoán đăng ký bán cho Công ty TNHH Masan HPC: …...
 Giá bán: ………………. (đồng/cổ phần)
2. Cam kết
 Đã đọc và hiểu rõ Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NET;
 Đề nghị ………………………………………. (*) xác nhận số dư cổ phiếu NET trong tài
khoản lưu ký chứng khoán của tôi/chúng tôi và phong tỏa số lượng cổ phiếu NET đã
đăng ký bán cho Công ty TNHH Masan HPC cho đến khi nhận được Giấy hủy đăng
ký bán cổ phiếu NET có xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt;
 Ủy quyền cho …………………………………… (*) thực hiện thủ tục chuyển khoản số
lượng cổ phiếu NET được bán của tôi/chúng tôi theo thông báo của Công ty Cổ phần
Chứng khoán Bản Việt và nhận tiền thanh toán tương ứng cho tôi/chúng tôi sau khi
hết thời hạn đăng ký chào mua công khai.
………, ngày…… tháng …. năm…
Người bán
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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CMND/ĐKKD đối với cá nhân và tổ chức trong nước, trading code đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài

Head Office
Bitexco ,15thFloor, 2 Hai Trieu St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3209
W: www.vcsc.com.vn | E: info@vcsc.com.vn

Head Office

Transaction Office
10 Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3577

Transaction Office
236 Nguyen Cong Tru St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3821 6168

Hanoi Branch
109 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist, HN, Vietnam
T: +84 4 6262 6999 | F: +84 4 6278 2688

PHẦN XÁC NHẬN CỦA THÀNH VIÊN LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN CỦA CỔ ĐÔNG ĐĂNG
KÝ BÁN
….…………………………………………………………(*) xác nhận:
Ông/Bà/Công ty: ………………………………………………………..
Hiện là chủ sở hữu tài khoản lưu ký chứng khoán số ……………………….tại Công ty chúng
tôi, và đang sở hữu hợp pháp số cổ phiếu NET mà Ông/Bà/Công ty đã đăng ký bán nêu trên.
Số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Công ty chúng
tôi xác nhận: Số lượng chứng khoán đã được phong toả (bằng chữ)
……………………………………
Cam kết chỉ giải tỏa số lượng cổ phiếu NET đã được phong tỏa trên đây khi có sự xác nhận
của Công2 ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt.
Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA ĐẠI LÝ CHÀO MUA (VCSC)
Đã nhận hồ sơ đăng ký bán cổ phiếu NET của:







Cổ đông: ………………………………….
Số CMND/ĐKKD đối với cá nhân và tổ chức trong nước (trùng với số đăng ký người
sở hữu tại tài khoản lưu ký chứng khoán): ……………....
Trading code đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài (trùng với số đăng ký người sở
hữu tại tài khoản lưu ký chứng khoán): ……………….
Ngày cấp: ………………..
Nơi cấp ………………
Số hiệu tài khoản: ……………………….
Tài liệu gồm:
o Giấy đăng ký bán cổ phiếu
o Bản sao CMND/ĐKKD đối với cá nhân và tổ chức trong nước
o Bản sao hộ chiếu/ Giấy phép thành lập; Bản sao giấy chứng nhận đăng
ký mã số giao dịch chứng khoán được cấp bởi Trung tâm Lưu ký
Chứng khoán Việt Nam đối với cá nhân và nhà đầu tư nước ngoài
o Giấy ủy quyền/ Giấy giới thiệu; bản sao CMND/ Hộ chiếu của người
được ủy quyền/ người được giới thiệu (nếu có)
o Quyết định bổ nhiệm (nếu có)
o Giấy tờ khác (nếu có)

Người nhận hồ sơ
(ký, ghi rõ họ tên)

*

Kiểm soát
(ký, ghi rõ họ tên)

Công ty CP CK Bản Việt
Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Tên thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản giao dịch chứng khoán
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