
 

HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ LÀM THỦ TỤC ĐĂNG KÝ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN                

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH DO                                                      

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH SỞ HỮU 
 

1. Nhà đầu tư nhận hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần Công ty, bao gồm: 

 Bản công bố thông tin; 

 Quy chế đấu giá; 

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá; 

 Mẫu giấy ủy quyền; 

 Đơn đề nghị hủy/sửa đổi đăng ký tham gia đấu giá; 

 Đơn đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá; 

 Mẫu giấy đăng ký nhận tiền cọc bằng chuyển khoản. 

2. Nhà đầu tư nộp Hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần, bao gồm: 

 Đơn đăng ký tham gia đấu giá; 

 Bản phôtô chứng minh thư (có chứng minh thư gốc kèm theo); 

 Giấy uỷ quyền (nếu có); 

 Bản sao hợp lệ CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người nhận ủy quyền, trừ trường 

hợp người làm thủ tục là người đại diện theo pháp luật của tổ chức; 

 Bản sao công chứng giấy phép kinh doanh (với tổ chức); 

 Giấy xác nhận mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh 

toán và Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật Việt 

Nam (nếu là khách hàng nước ngoài); 

 Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

3. Nhà đầu tư nhận Phiếu tham dự đấu giá, bao gồm: 

 Phiếu tham dự đấu giá (Phiếu xanh) có đóng dấu treo của IRS. 

 Phong bì đựng phiếu. 

4. Thời gian Nhà đầu tư nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá; Nộp đơn đăng ký tham gia đấu 

giá; Nhận phiếu tham dự đấu giá 

 Tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: 

 Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội 

 Thời gian: Từ 8h30’ ngày 19/11/2020 đến chậm nhất 16h30’ ngày 03/12/2020 (Sáng từ 

08h30’ đến 11h30’; Chiều từ 13h00’ đến 16h30’, các ngày làm việc). 
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