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Hà Nội, ngày....... tháng ....... năm 2018    
 

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá cổ phần CTCP ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG 
 
Tên cá nhân (tổ chức):       Quốc tịch: 
 
 

Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/ĐKKD:        Cấp ngày:    Cấp tại: 
 
 

Địa chỉ: 
 
 

Điện thoại:       Fax:   Email: 
 
 

Tên người được uỷ quyền (nếu có):      Số CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: 
 
 

Số cổ phần đăng ký mua:      Bằng chữ: 
 
 
Trong trường hợp được nhận lại tiền hoàn cọc, kính đề nghị Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt 
thực hiện hoàn cọc vào tài khoản đứng tên tôi/chúng tôi. Thông tin số tài khoản như sau: 
 

Số tài khoản:           Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam: 
 
 
Giới hạn về số lượng cổ phần đăng ký:   
- Cá nhân: Tối thiểu là: 10 cổ phần; Tối đa: 978.750 cổ phần 
- Pháp nhân: Tối thiểu là: 10 cổ phần; Tối đa: 978.750 cổ phần 
 
Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường, tôi/chúng tôi tự 
nguyện tham dự cuộc đấu giá do quý Ban tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá và kết quả đấu giá do 
quý Ban tổ chức công bố. Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu trách nhiệm trước Pháp luật. 

     Tổ chức/cá nhân đăng ký 
     (Ký tên, đóng dấu (nếu có) 

Xác nhận của Tổ chức đấu giá/Đại lý đấu giá: 

1. Bản sao CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước/Đăng ký kinh doanh: 

2. Bản sao Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá: 

3. Tiền cọc mua cổ phần (số cổ phần đăng ký mua x 12.488 đồng x 10%): 

 
 

Nhân viên kiểm tra đơn đăng ký Kiểm soát 

 

Tiền đặt cọc chuyển khoản xin nộp vào: Số tài khoản theo quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần CTCP Địa chính và Tài 

nguyên Môi trường. 

 cổ phần 

Bằng chữ: đồng 

 

 

 


