PHIẾU ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN
(Thực hiện quyền cổ đông chưa lưu ký)
Kính gửi: Công ty Cổ phần h

ng nghi p C

(CMV)

Họ tên:………………………………………………………………………………………
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………..
Số CMND/ĐKKD(*):…………………………………………………………………………….
Số điện thoại:……………………………………..Fax:…………………………………….
Quốc tịch:……………………………………………………………………………………
Đề nghị Công ty Cổ phần h

ng nghiệp C Mau cho tôi thực hiện mua cổ phần sau:

ên chứng khoán: Công ty Cổ phần h

-

Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần.

-

Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phần

ng nghiệp C Mau.

Nội dung yêu cầu:
Số lượng
quyền đang
sở hữu

Số lượng cổ
phần đặt mua

Giá mua
cổ phần

Số tiền đã
đặt mua (**)

Số tiền còn phải
thanh toán

Ghi chú

10.000 đ/CP
ôi cam kết thực hiện đúng với quyền u tiên mua cổ phiếu của mình. ôi ho n to n chịu mọi
trách nhiệm liên quan đến việc thực hiện quyền n y.
Người mua
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần xác nhận của Công ty:
Công ty Cổ phần h ng nghiệp C Mau xác nhận cổ đông đã đóng đủ tiền mua cổ phần.

T.PHÒNG KT-TC

TP.HCM, ngày tháng
năm 2021
TỔNG GIÁM ĐỐC

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(*)

Số ĐKKD đối với Công ty, số CMND đối với cá nhân trong nước và mã NĐTNN đối với NĐT nước ngoài.
Số tiền đặt mua trong trường hợp đã có nộp hoặc chuyển khoản một phần hay toàn bộ tiền vào tài khoản phong toả trước đó.
Cổ đông ở xa có thể nộp tiền mua cổ phiếu bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản phong toả của CMV mở tại Ngân hàng
Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Cà Mau số 1016343046, phần nội dung chuyển được ghi: "chuyển tiền
mua........... (ghi số lượng cổ phần mua) cổ phần CMV của cổ đông ...............(ghi tên cá nhân hoặc tổ chức là cổ đông)". Gởi
Giấy Đăng ký này về Công ty trước ngày ........../........./2021.
(**)

