










































Mẫu 01 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

   ........, ngày … tháng … năm 20... 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 

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

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

Số điện thoại:  .................................  Fax: ......................... Email (nếu có): ......................................  

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

Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (%):  .................  

 ........................... (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang. 

Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An 

Giang (%): .....................................................  

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: 

+ Tên chủ tài khoản:  ......................................................................................................................  

+ Số tài khoản:  ...............................................................................................................................   

+ Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):  ......................................................  

Tài khoản chứng khoán số:…….………………. Mở tại:  ................................................................  

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):  .............................................................................................   

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:  .................  

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có): ................................................................................  

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền): ........................................  

Ngày cấp:  ................................................ Nơi cấp:  ..........................................................................  

 

Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), cụ 

thể như sau: 

- Số cổ phần đăng ký mua: 2.942.400 cổ phần 

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần). 

- Số tiền đặt cọc đã nộp:  ........................................................................ đồng. 

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

tương ứng 10% giá trị tổng số cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (đồng/cổ phần). 

 

Tôi/Chúng tôi cam kết: 

- Các thông tin của Tôi/Chúng tôi cung cấp nêu trên là hoàn toàn chính xác và trung thực. 

- Tôi/Chúng tôi đã đọc và hiểu đầy đủ, rõ ràng nội dung các thông tin về Công ty cổ phần Rau 

quả Thực phẩm An Giang, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: bản Công bố thông tin, Điều lệ 

Công ty, Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,… và các nội dung thông tin 

khác liên quan đến Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang cũng như Quy chế đấu giá 

bán cổ phần để thực hiện quyết định đầu tư, mua cổ phần. Tôi/Chúng tôi đồng ý với toàn bộ các 



nội dung của Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang và tự nguyện tham dự đấu giá do Quý Cơ quan tổ chức. 

- Tôi/Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quy chế đấu giá bán cổ phần và 

kết quả đấu giá bán cổ phần do Quý Cơ quan công bố và cam kết tuân thủ các quy định của pháp 

luật hiện hành. 

 

Nếu vi phạm, tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam./. 

 

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ 

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

 



Mẫu 02 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cố phần cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

......, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 

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

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

Số điện thoại: ………….......... Fax: ……………… Email (nếu có): .............................................  

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

Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc đấu giá bán cố phần):…….................................... 

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: 

+ Tên chủ tài khoản:  ................................................................................................................  

+ Số tài khoản: ..........................................................................................................................  

Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):  ...................................................  

Tài khoản chứng khoán số:  .............................................................................................................  

 Mở tại:  .....................................................................................................................................  

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):  ............................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:  ...............  

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):  .............................................................................  

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):  .....................................  

Ngày cấp: …………....................................... Nơi cấp:  .................................................................  

 

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần cổ phần của Tổng công ty Đầu 

tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang vào 

ngày………….…………............  

Số cổ phần đã đăng ký mua: 2.942.400 cổ phần 

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần) 

 

Tôi/chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall đồng ý cho tôi/chúng tôi thay đổi 

nội dung Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Rau quả 

Thực phẩm An Giang như sau: 

1……………………………………………………………………………………………………  

2. …………………………………………………………………………………………………… 

 

Trân trọng cảm ơn! 

 

 TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 



Mẫu số 03 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

......., ngày …  tháng … năm 20… 

          

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM GIA ĐẤU GIÁ 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 

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

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

Số điện thoại: ………….......... Fax: ……………… Email (nếu có):............................................... 

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

Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia cuộc đấu giá bán cổ phần): ……………………………... 

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: 

+ Tên chủ tài khoản:  ................................................................................................................  

+ Số tài khoản: ..........................................................................................................................  

 Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):  ....................................................  

Tài khoản chứng khoán số:  .............................................................................................................  

 Mở tại:  ......................................................................................................................................  

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):  ............................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:  ................  

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):  ..............................................................................  

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):  ......................................  

Ngày cấp: …………....................................... Nơi cấp:  ..................................................................  

 

Chúng tôi/Tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và 

kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang vào 

ngày………….………….....................  

Số cổ phần đã đăng ký mua: 2.942.400 cổ phần 

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần) 

Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia tham gia đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công 

ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang với lý do: 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Chúng tôi/Tôi xin chân thành cảm ơn./. 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

 



Mẫu 04 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

       ......, ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ 

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 

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

Quốc tịch: .........................................................................................................................................  

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

Số điện thoại: ………….......... Fax: ……………… Email (nếu có): .............................................  

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: …………………  .................................................  

Ngày cấp: ………………......................Nơi cấp:  ...........................................................................  

Mã số nhà đầu tư (khi đăng ký tham gia đấu giá):…….................................... 

Thông tin tài khoản của Tổ chức, cá nhân sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: 

+ Tên chủ tài khoản:  ................................................................................................................  

+ Số tài khoản:..........................................................................................................................  

 Mở tại (ghi cụ thể chi nhánh ngân hàng nơi mở tài khoản):  .................................................  

Tài khoản chứng khoán số:  .............................................................................................................  

 Mở tại:  .....................................................................................................................................  

Tên người đại diện (đối với Tổ chức):  ............................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): …………… Ngày cấp: ………… Nơi cấp:  ...............  

Tổ chức hoặc cá nhân được uỷ quyền (nếu có):  .............................................................................  

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu (của tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền):  .....................................  

Ngày cấp: …………....................................... Nơi cấp:  .................................................................  



Tôi/chúng tôi đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang được chào bán của Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vào 

ngày ....../....../..........  

Số cổ phần đã đăng ký mua: 2.942.400 cổ phần 

(Bằng chữ: Hai triệu chín trăm bốn mươi hai nghìn bốn trăm cổ phần) 

Nay tôi/chúng tôi đề nghị được cấp lại Phiếu tham dự đấu giá, lý do: 

□ Phiếu tham dự đấu giá bị rách nát, tẩy xóa,… (đính kèm theo đơn này).  

□ Phiếu tham dự đấu giá đã bị mất. 

 

Nếu có tranh chấp xảy ra liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của tôi/chúng tôi thì tôi/chúng tôi 

sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Tôi/chúng tôi cam 

đoan những lời khai trên là đúng sự thật. 

 

    

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Phần dành cho Đại lý đấu giá: 

Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư cá nhân/tổ chức:  

 ...........................................................................................................................................................  

Số CMND/Số Hộ chiếu/Số ĐKKD: ..................................................................................................  

vào …. lúc …. giờ ... ngày .…./.…../ ................................................................................................  

Nhân viên giao dịch Kiểm soát 

 



Mẫu 05 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

............, ngày ….. tháng ….. năm 20... 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

 

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

- Công ty cổ phần Chứng khoán Phố Wall 

 
 

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

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

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

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

Nơi cấp:.......... ..........................................................................................................................................  

Người đại diện (đối với tổ chức):  ...........................................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu (của người đại diện): ........................................... Ngày cấp: ..................................    

Nơi cấp........ .............................................................................................................................................  

Do không có điều kiện tham dự trực tiếp tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Rau quả 

Thực phẩm An Giang được chào bán của SCIC được tổ chức vào ngày......./…../……, nay tôi/chúng 

tôi: 

 

ỦY QUYỀN CHO: 

Tên tổ chức hoặc cá nhân ......................................................................................................................  

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

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

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

  

Thay mặt tôi/chúng tôi tham dự đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An 

Giang được chào bán của SCIC, bao gồm các công việc sau: 

1. Làm thủ tục đăng ký tham dự đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và nộp 

hồ sơ đăng ký tham dự đấu giá, nhận Phiếu tham dự đấu giá). 

2. Làm các thủ tục liên quan đến đề nghị thay đổi đăng ký tham gia đấu giá, hủy đăng ký tham gia 

đấu giá, đề nghị cấp lại phiếu tham dự đấu giá. 

3. Ghi giá, khối lượng, các thông tin liên quan, ký vào phiếu tham dự đấu giá và trực tiếp tham dự 

phiên đấu giá. 



4. Ký Hợp đồng chuyển nhượng và làm các thủ tục liên quan đến chuyển nhượng cổ phần theo Quy 

chế đấu giá bán cổ phần (trong trường hợp trúng giá). 

 

[Tên tổ chức hoặc cá nhân được ủy quyền] …......................có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định 

về đấu giá theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của SCIC tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An 

Giang, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả đấu giá cho 

người ủy quyền. 

[Tên tổ chức hoặc cá nhân ủy quyền] ……cam kết chịu toàn bộ trách nhiệm về các quyết định của 

[Tên tổ chức hoặc cá nhân nhận ủy quyền] trong phạm vi nội dung ủy quyền. 

 

 Người được ủy quyền 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

Người ủy quyền 

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM QUYỀN 



Mẫu số 06 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

......., ngày ….. tháng ….. năm 20… 

               

Mã số nhà đầu tư:…………………………………………………… (Do Ban tổ chức cấp) 

 

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ BÁN CỔ PHẦN 

 

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

 

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

 ...........................................................................................................................................................  

Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu: ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Ngày cấp:  .......................................................... Nơi cấp: ..................................................................  

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

 ...........................................................................................................................................................  

Số điện thoại:  ................................... Fax:  .................................. Email (nếu có):.............................  

Số Tài khoản sử dụng để nhận lại tiền đặt cọc: .................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Mở tại:  ..............................................................................................................................................  

Số tài khoản chứng khoán: ................................................................................................................  

Mở tại:  ..............................................................................................................................................  

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

Bằng chữ:........................................................................................................................ ….cổ phần 

Giá khởi điểm:  ............................................................................................................. ……đồng/cp  

Ngày tổ chức đấu giá bán cổ phần: ...................................................................................................  

Số tiền đặt cọc đã nộp: ................................................................................................................ VND 

Bằng chữ:...........................................................................................................................................  

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và quy chế đấu giá bán cổ phần của Tổng công ty Đầu tư và Kinh 

doanh vốn nhà nước (SCIC) tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang, tôi/chúng tôi đồng 

ý mua cổ phần đã đăng ký ở trên với mức giá như sau: 

 

STT 

lệnh 

Mức giá đặt mua (VND/ 1 cổ phần) Khối lượng cổ phần đặt 

mua Bằng số Bằng chữ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.942.400 cổ phần 

   

TỔ CHỨC, CÁ NHÂN THAM GIA 

Chữ ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có) 

 

 

 



Ghi chú: 

- Khối lượng đặt mua phải đúng bằng khối lượng đã đăng ký tại Đơn đăng ký tham gia đấu giá bán 

cổ phần. 

- Mức giá đặt mua tính trên một cổ phần. 

- Mức giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại ngày đấu giá (ngày 

T) sẽ được HSX công bố sau 5h ngày hết hạn đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần (ngày T-1). 

- Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm và mức giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ 

phần Rau quả Thực phẩm An Giang tại ngày tổ chức đấu giá bán cổ phần. 

 

Ví dụ 1: 

+ Giá khởi điểm chào bán 144.000 đồng/cổ phần. 

+ Giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang do HSX công bố là 

150.000 đồng/cổ phần. 

 Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 150.000 đồng/cổ phần. 

 

Ví dụ 2: 

+ Giá khởi điểm chào bán 144.000 đồng/cổ phần 

+ Giá sàn của cổ phiếu Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang do HSX công bố là 

140.000 đồng/cổ phần. 

 Nhà đầu tư phải ghi mức giá đặt mua không thấp hơn 144.000 đồng/cổ phần. 

 

 

 

 



Mẫu số 07 

(Ban hành kèm theo Quy chế đấu giá bán cổ phần của  

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

......., ngày ….. tháng ….. năm 20… 

 

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN LƯỢNG LỚN QUA ĐẤU GIÁ 

 Kính gửi:  - Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh 

   - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước 

    

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

Quốc tịch: .........................................................................................................................................  

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

..........................................................................................................................................................  

Số điện thoại: .............................................................Fax: .............................................................. 

Email:  ..............................................................................................................................................  

Tên giao dịch và Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:................................................................................. 

Ngày cấp: ………………......................Nơi cấp:  ........................................................................... . 

 

Tên cổ phần chào bán: Cổ phần Công ty cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An 

Giang 

 

I. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại doanh nghiệp: 

- Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang: ............ cổ 

phần 

- Tỷ lệ cổ phiếu đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang:  …..% 

- (Là/Không phải là) cổ đông nội bộ của Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang 

- Tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm 

An Giang: ................. % 

 

II. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 

Tôi / Chúng tôi dự kiến đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần Công ty cổ phần Rau quả Thực 

phẩm An Giang được Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) chào bán, cụ thể 

như sau: 

- Số cổ phần tổ chức/cá nhân dự kiến đăng ký mua:.......................................................cổ phần  

(Bằng chữ: .........................................................................................................................  cổ phần). 

- Số cổ phần người có liên quan của tổ chức/cá nhân đăng ký mua:...............................cổ phần  

(Bằng chữ: ….………………………. .............................................................................. cổ phần). 

 



III. Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang sau 

khi mua qua đấu giá: 

-Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang nếu mua 

thành công: .............................% 

- Tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ tại Công ty cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang của người 

có liên quan sau khi mua thành công: ......................................................% 

 

   TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VIẾT ĐƠN 

Chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 


