GIẤY HỦY 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
1. Thông tin cổ đông:








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: …………………………………………………………………….

2. Thông tin đăng ký:
Tôi/Công ty chúng tôi đã đăng ký bán cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt NET (NET)
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 đã đăng ký bán : ……………cổ phiếu
 Số lượng chứng khoán đề nghị hủy : ……………..cổ phiếu
 Số lượng chứng khoán đăng ký bán còn lại: ………………. cổ phiếu
 Giá bán: ………… (đồng/cổ phần)
Theo mục 3.2 của Bản hướng dẫn thủ tục chào mua công khai cổ phiếu NET, nay
tôi/chúng tôi đề nghị được rút lại đăng ký bán cổ phiếu theo Giấy đăng ký chào bán cổ
phiếu vào ngày …………………….. và đề nghị …………………….. (*) giải tỏa số lượng
cổ phiếu NET (đã bị phong tỏa nhằm mục đích đảm bảo cho thủ tục chào mua công
khai) là ……………………cổ phiếu.
Tôi/chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đăng ký bán cổ phiếu NET
của mình.
………, 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
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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 ĐẠI LÝ CHÀO MUA (VCSC)
Đồng ý để …………………………………………………………..(*) thực hiện việc giải toả số
cổ phiếu NET đã phong toả theo Giấy đăng ký bán cổ phiếu NET ngày……………….

Nhân viên
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG
KHOÁN BẢN VIỆT
Người đại diện
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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*

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

2

