
HƯỚNG DẪN GHI VÀ BỎ PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN CỦA                          

CTCP MÔI TRƯỜNG NAM ĐỊNH DO UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ HỮU 

I. Hướng dẫn NĐT ghi Phiếu tham dự đấu giá: 

1. Các thông tin cần điền vào Phiếu tham dự đấu giá 

- Ngày, tháng, năm; 

- Mức giá đặt mua (bằng số và bằng chữ)/ 1 cổ phần; 

- Khối lượng đặt mua (Khối lượng đặt mua với từng mức giá và tổng khối lượng cổ 

phần đặt mua); 

- Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với tổ chức). 

2. Cách ghi Mức giá đặt mua và khối lượng đặt mua 

 Ghi giá:  

- Mỗi Nhà đầu tư được đặt tối đa 02 mức giá, ghi mức giá theo thứ tự từ cao xuống 

thấp (Giá cao ghi trước, giá thấp ghi sau). Trường hợp có sự khác nhau giữa mức giá đặt 

mua ghi bằng số và mức giá đặt mua ghi bằng chữ thì mức giá đặt mua ghi bằng chữ sẽ 

được công nhận có giá trị; 

- Giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm; 

- Ghi đúng bước giá đã được quy định trong Quy chế đấu giá. 

 Ghi khối lượng: 

- Nhà đầu tư ghi Khối lượng đặt mua tương ứng với từng mức giá; 

- Nhà đầu tư ghi đúng bước khối lượng đã được quy định trong Quy chế đấu giá; 

- Nhà đầu tư ghi tổng khối lượng cổ phần đặt mua. Tổng khối lượng cổ phần đặt mua 

đúng bằng số cổ phần Nhà đầu tư đã đăng ký mua. 

3. Cấp lại phiếu 

- Trường hợp phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xoá: Nhà đầu tư phải yêu cầu 

CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS) cấp Phiếu tham dự đấu giá mới sau khi đã 

nộp phiếu cũ; 

- Trường hợp nhà đầu tư mất phiếu: Nhà đầu tư phải làm đơn đề nghị IRS cấp lại Phiếu 

tham dự đấu giá mới và Phiếu tham dự đấu giá cũ coi như không còn giá trị. 

II. Hướng dẫn NĐT bỏ phiếu tham dự đấu giá 

1. Thời gian bỏ phiếu 

Nhà đầu tư bỏ phiếu kín theo đúng thời hạn quy định như sau: 

 Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu hoặc gửi qua đường bưu điện: Chậm nhất 16h30’ 

ngày 09/12/2020 tại CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia – Tầng 12 Tòa nhà CDC, 25 

Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội  

 

 

CÔNG TY CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS) 

Trụ sở chính: Tầng 12,Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Tel: (84-24) 944 6666 Fax: (84-24) 944 6969 Website: www.irs.com.vn 

http://www.irs.com.vn/


 Bỏ phiếu trực tiếp vào thùng phiếu: Từ 09h00’ đến 09h30’ ngày 10/12/2020 tại Công 

ty cổ phần Môi trường Nam Định – Địa chỉ: 52/93 Quang Trung, P. Quang Trung, TP Nam 

Định, tỉnh Nam Định. 

Thời điểm nhận phiếu được tính là thời điểm IRS ký nhận với nhà đầu tư hoặc bưu 

điện. 

2. Phong bì bỏ phiếu tham dự đấu giá 

Nhà đầu tư sau khi điền đầy đủ nội dung trên phiếu tham dự đấu giá, ký và ghi rõ họ 

tên, bỏ phiếu vào phong bì (do IRS cung cấp) và tiến hành niêm phong phong bì. Phong bì 

bỏ phiếu tham dự đấu giá được coi là hợp pháp, hợp lệ khi đảm bảo đầy đủ các yếu tố: 

 Mặt trước phong bì ghi rõ các nội dung: 

- Tên nhà đầu tư; 

- Mã số nhà đầu tư; 

- Tên cuộc đấu giá. 

 Mặt sau phong bì được niêm phong như sau: 

- Nhà đầu tư ký tên, đóng dấu (nếu có) trên mép phong bì; 

- Phong bì được dán kín, đảm bảo không bong các mép dán, nguyên vẹn, không rách 

nát. 

III. Những trường hợp bị coi là vi phạm Quy chế đấu giá và NĐT không được nhận 

lại tiền đặt cọc 

- Không nộp Phiếu tham dự đấu giá; 

- Phiếu tham dự đấu giá không đáp ứng quy định tại Khoản 1 Điều 12 của Quy chế đấu 

giá; 

- Đăng ký nhưng không đặt mua (toàn bộ hoặc một phần), nhà đầu tư không được nhận 

lại tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần không đặt mua; 

- Ghi sai bước giá, bước khối lượng theo quy định; 

- Bỏ giá thấp hơn giá khởi điểm; 

- Không ghi giá và/hoặc khối lượng trên Phiếu tham dự đấu giá;  

- Không thanh toán toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được theo kết quả đấu giá. Nhà 

đầu tư sẽ không được nhận lại số tiền đặt cọc tương ứng với số cổ phần từ chối mua. Trong 

trường hợp nhà đầu tư chỉ thanh toán một phần, số cổ phần trúng giá mua của nhà đầu tư 

sẽ được Tổ chức thực hiện bán đấu giá xét theo thứ tự mức giá đặt mua từ cao xuống thấp 

trong các mức giá đặt mua của nhà đầu tư đó; 

- Không ký và ghi rõ họ tên trên Phiếu tham dự đấu giá. 

 


