
HƯỚNG DẪN NHÀ ĐẦU TƯ ĐÓNG TIỀN CỌC 

Các nhà đầu tư khi nộp tiền đặt cọc phải thực hiện các thủ tục như sau: 

1. Phương thức nộp tiền đặt cọc 

- Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc bằng 10% giá trị cổ phần đăng ký mua theo giá khởi 

điểm. Nhà đầu tư nộp tiền hoặc chuyển khoản tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam vào 

tài khoản ngân hàng của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia theo 

thông tin như sau: 

+ Người thụ hưởng: Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia  

+ Số tài khoản ngân hàng: 122.10.00.0439648 

+ Mở tại: Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Hà Thành 

+ Số tiền: ghi rõ số tiền đóng cọc bằng số và bằng chữ (Không làm tròn) 

+ Nội dung nộp tiền/chuyển khoản: “Nộp tiền cọc đăng ký mua [số cổ phần] cổ 

phần của CTCP Môi trường Nam Định của nhà đầu tư [Tên Nhà đầu tư]” 

- Nhà đầu tư chịu chi phí chuyển tiền và tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. 

- Sau khi chuyển tiền, ngân hàng sẽ đưa cho nhà đầu tư 01 (một) liên của Phiếu 

chuyển tiền hoặc Ủy nhiệm chi.   

- Nhà đầu tư nộp lại cho bàn “Nộp hồ sơ” 01 (một) liên Phiếu chuyển tiền/nộp tiền 

hoặc Ủy nhiệm chi (bản sao) như là bằng chứng đã đóng tiền cọc. 

2. Thời gian nộp tiền đặt cọc 

 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). 

 

 Lưu ý: Thời điểm nộp tiền được xác nhận là đúng thời gian quy định khi tiền đặt 

cọc của Nhà đầu tư được ghi “Có” trên tài khoản nhận tiền đặt cọc của Công ty cổ 

phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 
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