
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------- 

….., ngày .  ..tháng…năm 2015 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán An Bình 

Tên tổ chức hoặc cá nhân:.........................................................................................………… 

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu……………………Ngày cấp …………….Nơi cấp.................  

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

Điện thoại:……………………………………Fax:...............................................................  

Số lượng cổ phần đang sở hữu tại CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh 

(HCM PECC JSC) (nếu có):........……………………..cổ phần 

Mã cổ đông tại HCM PECC JSC (nếu có)..........………………………………………………. 

Tên tài kho n:............................................................................................................................. 

Số tài kho n VNĐ: …………………………Mở tại ngân hàng..................................................... 

(Tài kho n này d ng đ  t   lại ti n đặt c c cho nhà đầu tư t ong t ư ng hợp không t  ng đấu giá ) 

Tôi/ch ng tôi xin đăng ký đấu giá mua cổ phần của CTCP Tư vấn Xây dựng Điện lực Thành phố 

Hồ Chí Minh như sau: 

Số cổ phần đăng ký mua:……………………………………………………………cổ phần 

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………..) 

Số ti n đặt c c tham dự đấu giá đã nộp:…………………………………………………………  

(Bằng chữ:……………………………………………………………………………………….) 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá cổ phần của EVNHCMC tại HCM PECC JSC và các 

thông tin liên quan đến việc bán cổ phần, tôi/ch ng tôi tự nguyện tham dự đấu giá và cam kết 

thực hiện nghiêm t c Quy chế bán đấu giá và kết qu  bán đấu giá. Nếu vi phạm tôi/ch ng tôi xin 

chịu t ách nhiệm t ước pháp luật. 

Cá nhân/tổ chức đăng ký  

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)) 

 

 

 

 

 

 

Các giấy tờ nộp kèm theo: 
1. B n sao hợp lệ CMND/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:    
2. Giấy ủy quy n cho đại diện thực hiện việc đấu giá (nếu ủy quy n)    
3. Giấy nộp ti n đặt c c mua cổ phần.     

 


