
Phụ lục 02 

Dấu treo CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA CỔ PHẦN 

Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai 

 

 

 

Kính gửi:  Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt 

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

GCNĐKKD/CMTND/Thẻ căn cước số: ................. Do: ................. Cấp ngày: ...........  

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

Số lượng cổ phần đăng ký mua: .........................................................................  

Giá khởi điểm: 27.500 đồng/cổ phần.  

Số tiền đã đặt cọc: ..................................  

Ngày tổ chức đấu giá: ………………. 

Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện 

Quốc tế Đồng Nai do Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai nắm giữ, Tôi/chúng tôi 

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

STT 

Mức giá đặt mua 

(Theo quy chế đấu giá) 
Khối lượng cổ phần 

đặt mua tương ứng 

với từng mức giá Bằng số Bằng chữ 

1       

 Tổng khối lượng cổ phần đặt mua:    

Tôi/chúng tôi cam đoan việc đăng ký tham dự cuộc đấu giá này là hoàn toàn tự nguyện. Mức giá 

đặt mua do chính tôi/chúng tôi quyết định trên cơ sở đã nghiên cứu kỹ nội dung công bố thông 

tin về việc bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Đồng Nai. 

Tôi/chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm túc Quy chế đấu giá, thừa nhận và thực hiện đúng theo 

kết quả do Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt công bố. 

Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá 

(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên) 

 

 

 

Lưu ý: 

1. Để đảm bảo tính hợp lệ của phiếu, nhà đầu tư cần kiểm tra dấu treo trên phiếu và đảm bảo: điền đầy đủ , 

rõ ràng các thông tin theo quy định, phiếu không được tẩy xóa hoặc rách, giá đặt mua không thấp hơn giá 

khởi điểm, tổng số cổ phần đặt mua tối đa bắng mức đã đăng ký. 

2. Phiếu tham dự đấu giá phải được bỏ vào phong bì dán kín, có chữ ký trên mép phong bì hoặc đóng dấu 

niêm phong nếu cần (đối với tổ chức) trên phong bì. 

MÃ SỐ: ………………….. 


