
PHỤ LỤC SỐ 01 - ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

Ngày …… tháng …… năm……

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI HÀNG KHÔNG CAM RANH

Kính gửi: Ban tổ chức đấu giá CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh

Tên cá nhân / tổ chức: ............................................................................................... Quốc tịch: ......................

Số CMND (Hộ chiếu) / ĐKKD: .................................. Cấp ngày: .......................... Cấp tại: ..........................

Địa chỉ: ................................................................................................................................................................

Điện thoại: ....................................................... Fax: ................................... Email: .........................................

Số tài khoản:……………………………... tại: ……………………………………………………………....
Số cổ phần đăng ký mua: ................................ (Bằng chữ: .............................................................................. )

NỘI DUNG ỦY QUYỀN (nếu có, theo Giấy ủy quyền đính kèm):

Tên người được ủy quyền: ..................................................................................................................................

Số CMND / Hộ chiếu của người được ủy quyền: ...............................................................................................

NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI:

Số tài khoản VNĐ: .................................................................... .........................................................................

Tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam: .......................................................................................

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của CTCP Thương mại Hàng không Cam Ranh , tôi /
chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá do Quý Ban tổ chức và cam kết thực hiện nghiêm túc quy định
về đấu giá và kết quả đấu giá do Quý Ban công bố. Nếu vi phạm, tôi / chúng tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật./.

Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán CÁ NHÂN / TỔ CHỨC VIẾT ĐƠN

(Đ/v nhà đầu tư nước ngoài) Chữ ký, họ tên và dấu (nếu có)

PHẦN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ:
(Giá khởi điểm:

20.200 đ/cp)
Tiền đặt cọc bằng số: ..............................................................................................đồng.

(Bằng chữ: ............................................................................................................. đồng)

Thủ quỹ Kế toán Người nhận đơn

Mã số nhà đầu tư:


