NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN
CHÀO BÁN PHẦN VỐN GÓP CỦA VIPESCO TẠI CÔNG TY TNHH
MOSFLY VIETNAM INDUSTRIES (MVI)
1. Quyết định phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn
2. Bản Công bố thông tin
3. Tài liệu chứng minh chủ sở hữu vốn là chủ sở hữu hợp pháp của phần vốn
đăng ký bán
4. Quy chế bán đấu giá phần vốn góp
5. Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Mosfly Vietnam Industries (MVI):
Báo cáo tài chính năm 2018 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính thời điểm gần
nhất trong năm 2019
6. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đầu tư của
MVI
7. Điều lệ của MVI
8. Các biểu mẫu liên quan để thực hiện đấu giá

QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
- HOI CHU NGHIA VIET NAM
LONG HOA XA
DO'c lap — Tn. do — II#nh phtic

So:.

/2019/QD/BVSC.HCM-DG

Tp.HCM, ngay/16 thang0g num
num 2019

QUYET DINH
Ve viec ban hanh Quy the dAu gia phAn von gOp cua Cling ty co phAn Thu6c sat
trang Viet Nam tai Cling ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI)

CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAO VICT
Can cir LuAt Doanh nghiep s6 68/2014-QH13 ngay 26/11/2014;
Can dr Dieu Fe Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI);
Can cir Nghi quy& s6 08/NQ-TST-HDQT ngay 18/06/2019 oh Cong ty c6 phAn
Thu6c sat thing Viet Nam lie viec phtrcrng an thodi von, gia khai diem chuyen
nhuvng phAn von g6p cua Vipesco tai MVI
Can dr Hcyp d6ng dich vu to van chuyen nhtryng vein tai Cong ty TNHH Mosfly Viet
Nam Industries (MVI);
4c-*

Can cir Bien ban hqp ngay 15/08/2019 gifra C6ng ty c6 phan Thu& sat thing Viet "'coNarrc
Nam va Chi nhanh C8ng ty Co phAn Chimg khoan Bao Viet ye viec trien khai dAu gi * 00.:0(
o
9 VI
de chuyen nhtrong phan von g6p cua C6ng ty co phan Thuoc sat thing Viet Nam tai s ( IR84HA
Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI).
NO
QUYET DINH
Dieu 1: Ban hanh kern theo Quyet dinh nay Quy the dAu gia phAn von g6p cua C6ng ty
c6 phan Thu& sat thing Viet Nam tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam
Industries (MVI).
Dieu 2:Quyet dinh nay c6 hieu luc thi hanh ke tir ngay ky. Cac thanh vien trong to
chuyen trach ban dAu gia phAn von gop cua Cong ty c6 phAn Thu6c sat thing
Viet Nam tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI) chin trach
nhiem thi hanh quy& dinh nay.
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VITT NAM INDUSTRIES (MVI)
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Dt)c lap - Ty do - 11#1111 phtic

Tp. Ha Chi Minh, ngay thing 02 nam 2019
QUY CHE DAU GIA PHAN VON GOP DE THIYC HIEN CHUYEN NHONG VON
CUA CONG TY CO PHAN THUOC SAT TRUNG VIET NAM
TAI CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)

(Ban hanh kern theo Quyit dinh so 091" /QD/BVSC.HCM-DG ngay,(/a/2019)

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014-QH13 ngay 26/11/2014;
Can dr Dieu le Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI);
Can cir Nghi quyet s6 08/NQ-TST-HDQT ngay 18/06/2019 dm C6ng ty c6 phAn
Thu6c sat trung Viet Nam ve viec phtrcrng an thodi von, gia khoi diem chuyen
111111.911g phAn vein gop cua Vipesco tai MVI
Can dr Hop d6ng dich vu to yin chuyen nhtromg von tai C6ng ty TNHH Mosfly Viet
Nam Industries (MVI);
Chi nhanh C6ng ty c6 phAn Chirng khoan Bao Viet ban hanh Quy the dau gia phAn
von g6p thyc hien chuyen nhtro.ng von cita Cong ty c6 phAn Thu6c sat trung Viet Nam
tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI) yen nhang dieu khoan va quy dinh
sau:

a

Dieu l.Myc dich va pham vi ip dung
1. Myc dich
Chi nhanh COng ty c6 phAn Ching khoan Bao Viet ban hanh Quy the dau gia phAn von
gop ctia C6ng ty c6 phAn Thu& sat tang Viet Nam tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam
Industries (MVI) nhim muc dich quy dinh cu the cac yin de co lien quan trong qua trinh
to chirc ban diu gia phAn von gap, bao g6m:
Nguyen tic boat dOng, nhiem vu va quyen han cua to chirc trung gian duqc chi dinh
thgc hien ban diu gia phAn von gop la Chi nhanh Cong ty c6 phAn Chung khoan Bao
Viet;
Nghl'a vu va quyen han cua cac to chirc, ca nhan tham dir diu gia va cua cac doi
tuvng khac co lien quan;
Nguyen tic va trinh ty thirc hien ban diu gia phAn von g6p.
2. Pharr vi dp dung
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
Quy the nay duoc dp dung trong su6t thai gian Chi nhanh Cong ty c6 phAn Chung khodn
Bdo Viet to chdc tri6n khai ban dau gid phan von gop cda Cong ty c6 phan Thu& sat
trung Viet Nam tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MW) cho den khi viec
bdn dAu gid phAn von g6p hodn thanh. Cdc van de chua throe de cap trong quy the nay se
duoc thuc hien theo quy dinh cua phdp
Di&ii 2. Gill thich tir ngu
Trong quy the nay, cac tir ngd duai day duot hi'eu nhu sau:
1. Ban dOu gia phan von gop la viec bdn dau gia phAn v6n gOp cong khai th6ng thuemg
cho cac d6i tuong c6 su canh tranh v&' gid.
2. Nha dau to la to chdc, ca nhan trong va ngoai nuac hog dOng hop phdp tai Viet Nam,
khong thuc cac d6i Wong bi cam hoac han the quyen dau to mua phan von gop dm
cac doanh nghiep tai Viet Nam.
3. Chii so. him van la Cong ty c6 phAn Thu6c sat trimg Viet Nam.
4. Ca quan co therm quyen quyet Binh chuyen nhu.ang van là Cong ty c6 phAn Thu6c sat
trimg Viet Nam.
5. Cong ty la Cong ty TNHH Mostly Viet Nam Industries (MVI).
6. TO dilly thuc hien ban clOu gia phlzn von gop la Chi nhdnh Cong ty c6 phAn Chdng
khoan Bdo Viet (BVSC).
7. HOi ding ban dOu gici phOn van gap ld to chtrc thuc hien chi dao viec bdn dAu gia
phAn von gop bao g6m: dai dien Cong ty c6 phAn Thu& sat trong Viet Nam, dai dien
chi nhdnh Cong ty Co phAn Chung khodn Bdo Viet, va dai dien nha dAu tu (neu co).
Chu tich H6i ding ban dAu gid phAn von gOp la dai dien Cong ty co phAn Thu& sat
trong Viet Nam. Chu tich H6i ding bdn dau gia phAn von gOp thay mat cho H6i d6ng
bdn CIL gia phAn von gOp ky cac van bdn thuc therm quyL.
8. To chtic to von ban phOn van gop la Chi nhanh Cong ty c6 phAn Chimg khoan Bdo
Viet.
9. Gia khai diem la mirc gid ban dAu cua phAn v6n gOp &rot chao ban ra ben ngoai do
Cong ty c6 phAn Thu6c sat trUng Viet Nam guy& dinh.
10.Bitoc gia la khoang cdch gida cac gid dat mua lien tie'p.
11.Gici dOu la cac mire gid Tat mua phAn von gOp cua nha dAu tu &roc ghi vac) Phieu
tham du dAu gid.
12.Tien d'at cac là mOt khoan tien cua nha dAu tu tham gia mua phAn vein gap ung truac
dam bao quy& mua phAn von gOp.

a

13.PhOn van gop khong ban het czia cuOc clOu gia bao g6m:
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)

a) PhAn von g6p nhA dAu to trong gia trong cu6c dAu gia cong khai nhung tir chai
mua;
b) SO ltrong phAn von gop khong ducc nha dAu tu Clang ky mua theo phgcmg an ban
dAu gia cong khai da &roc duyet.
14. Ccic trzcong hop ban cid?' gia khong thanh cong bao g6m:

a) Khi het thai han dang lc)", ma khong CO nhA dau to nao dang ky tham gia dAu gia
hoac chi c6 01 nha dAu tu dang ky tham gia dAu gia;
b) Sau khi n6p tien dat coc den het thoi han nOp phieu tham du dAu gia khong c6 nha
dAu tu nao nOp phieu tham dkr;
c) Khong c6 nhA dAu tu nao tra gia tai cuOc du gia hoac gia nhA dAu tu tra cao nhAt
ma van thAp hem gia khori diem;
d) Chi c6 mot hoac tAt ca cac nhA dAu to trong dAu gia nhung tir chi mua;
e) TAt ca cac nha dau to vi pham quy the dAu gia theo quy dinh cua quy cite ddu gia.
15. Ngay ket thzic cu6c eldu gia IA ngAy nhap xong cac thong tin tren Phieu tham du dau
gia cua nha dau tu vao he thong va xac dinh &roc ket qua dau gia.
16.Ngay ket thzic viec ban phdn van gop là ngAy cuOi ding nhA dAu to thanh town tien
mua phAn von gop theo thong bao dm Chi nhanh C6ng ty c6 phAn ChUng khoan Bao
Viet.
Dieu 3.Nhqm yu va quy61 han ctia Cong ty en' phAn Thuo'c sat trong WO Nam
1. Giri h6 so ban dAu gia N/A cac tai lieu lien quan den ban dAu gia cho Chi nhanh C6ng
ty co phAn Chirng khoan Bao Viet theo ink va danh mgc tai lieu lien quan;
2. 1(3', hqp dOng cung cAp dich vu dAu gia vai Chi nhanh Cong ty CO phAn Chung khoan
BA° Viet;
3. Cir dai dien tham gia I-TOi d6ng ban dAu gia phAn von gOp va tham gia kiem tra, giam
sat viec ban dau gia phan von gop khi thgc hien ban dau gia phan von g6p theo Quy
the nay va cac quy dinh hien hanh;
4. Kiem tra, hoan tAt cac thong tin lien quan den ban dAu gia phAn,vOn g6p. PhOi hqp
vai MVI de thgc hien cong bo, cung cAp cho
chirc thgc hien dau gia thong tin day
du, chinh xac ve doanh nghiep trunk khi ban phAn von gop theo Quy the nay;
5. Ph6i hop vai Chi nhanh Cong ty co phAn Chirng khoan Bao Viet cong bo cong khai
cho cac nha dAu tu cac thong tin lien quan den MVI va cu6c dAu gid theo cac not
dung tai Dieu 7 Quy the nay;
6. Thong bao cho Chi nhanh Cong ty co phAn Chimg khoan BAo Viet ve tai khoan nhan
tien thu tit chuyen nhuvng von;
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
7. Phi hop vai to chirc thuc hien ban dAu gia phAn von g6p thuyet trinh ve MVI cho
cac nha dAu tu (nett can);
8. Gift bi mat ve gia dAt mua cita cac nha dAu tu cho den khi cong 136 ket qua chinh thirc;
9. D6ng 14 Bien ban xac dinh ket qua dAu gia cong khai theo khoan 5 Dieu 14 Quy the
nay;
10.Ph6i hop vai Chi nhanh C6ng ty c6 phAn Chirng khoan Bao Viet cong b6 ket qua dAu
gia phAn von gOp va hoan tra tien dAt coc cho nha dAu tu tham du dAu gia hop le
nhung khong trong dAu gia theo Quy the nay;
11.T6ng hop, bao cao ket qua ban ddu gia phAn von gop giri cac co. quan c6 tham quyen
theo quy dinh;
12.CO trach nhiem chuyen quyen s6 hftu cho cac nha dAu to trimg dAu gia.
Dieu 4. Trach nhiem va quyen han cua Hoi dling ban din gia phAn von gop
1. T6 chirc chi dao va tham gia kiem tra, giam sat hog d6ng ban dAu gia theo quy dinh;
2. Kiem tra tinh hop le dm cac ham phieu va Phieu tham du dAu gia;
3. Xem xet xir ly cac truong hop vi pham Quy the ban dAu gia va cac truang hop vi
pham khac tity theo mirc d6 vi pham;
4. D6ng 14 Bien ban xac dinh ket qua du gia theo khoan 5 Dieu 14 Quy the nay.
X

Dieu 5. Nhiem vu va quyen han dm Chi nhanh Cong ty CO phan Chiimg khoin Bac)
Viet
1. Yeu cAu Cong ty c6 phAn Thu6c sat trimg Viet Nam cung cap dAy du cac tai lieu,
thong tin ve ban dAu gia phAn von gop theo quy dinh;
2. Cu dai dien tham gia H6i d6ng ban dAu gia phAn von gOp;
3. Xay dung va ban hanh Quyet dinh thanh lAp H6i d6ng ban dAu gia phAn von gop va
Quy the ban dAu gid phAn von gop;
4. Thong bao vai Chu sa hau von ve thoi gian, dia diem to chirc &Au gia;
5. Thuc hien thong bao va cong b6 thong tin theo Dieu 7 Quy the nay;
6. Kiem tra, giam sat viec cong b6 thong tin theo Dieu 7 Quy the nay;
7. Th6ng bao citing khai tai noi ban dAu gid va ten cac phuang tien thong tin dm Chi
nhanh Cong ty c6 phAn Chirng khoan Bao Viet ve tong s6 nha dau to tham gia (phan
theo to chirc va ca nhan) chAm nhAt hai (02) ngay lam viec truac ngdy du kien to
chirc dAu gia;
8. Gift bi mat ve gia dAt mua cua cac nha dAu tu cho den khi ding b6 ket qua chinh thirc;
9. T6 chirc thuc hien ban ddu gia phAn von &Sp va chiu trach nhiem ve viec xac dinh ket
qua dAu gia theo quy dinh;
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
10.Deng 14, Bien bin xic dinh kit qui dau gii theo khoin 5 Dieu 14 Quy the nay;
11.Phi hqp voi Cong ty c6 phIn Thuc sat trong Viet Nam cong be ket qui diu gia
ph'ln yen gop, hoin tra tien dat cqc cho nha dau to tham du dau gii hqp le nhung
khOng trong dau gii theo Quy the nay vi thu tien mua phan vein gop;
12.Chuyen tien at coc cua nhi du to tham gia du gii khOng hqp 1e (vi pham Quy the
dau gia) vao tai khan nhan tien thu to chuyen nhugng v6n theo quy dinh;
13.Chuyen tien thu tir ban phan yen gop ve tai khoan nhan tien thu tir chuyen nhugng
von theo quy dinh;
14.Chuyen giao town be he sa clang 14/ tham gia dau gii cua nha dau to cho Cong ty c6
phan Thu& sat trong Viet Nam trong yang muiri (10) ngay ke to ngiy het han nep
tien thanh toan mua plan v6n gop cua nha dau tu;
15.Thuc hien cac hopt Ong khic co lien quan den bin du gia phan yen gop.
Dieu 6. Trach nhqm va quyen hon cua nha dim fir tham gia Tau gia
1. Tiep can th8ng tin cong be ve MVI vi cuec dau gia theo quy dinh;
2. Geri Dan (tang 147 tham gia dau gia mua phan vim gop cho BVSC theo mau tai Phu
luc s6 01 Um theo Quy the nay;
3. Thuc hien quy dinh cua phap luat N4' du tu va cac quy dinh phap lual lien quan trong
truong hop nha dau to mr6c ngoai tham gia dau gia mua phan von g6p;
4. NOp tien at CQC bang 10% gia tri phan yen gop dangkSimua tinh theo gia kheri diem
theo quy dinh;
5. NOp Phieu tham du du gia theo quy dinh;
6. Nhan hoin tra tien at CQC theo quy dinh;
7. Thanh wan day du, dung han tien mua phan yen gop thing dau gia;
8. Tuan thi cac nOi dung tai Quy the dau gii nay.
Dieu 7. Cling IA thong tin
1. Chi nhanh Cong ty c6 phan Chung khoin Bio Viet phei hop yeti C8ng ty co phan
Thu6c sat tang Viet Nam cong b6 thong tin ve viec ban dau gii toi thieu hai muai
(20) ngiy truck ngiy thuc hien dau gia. Viec th8ng bio duqc to chuc thuc hien tren
cac phuong tien sau day:
a) Ba. (03) s6 bao lien tiep dm met t6 bao phat hinh trong toin quiic (Bio Dau tu
chimg khoin) vi met to bio dia phuang (Bao Sii Gen Giai phong);
b) Website cua C8ng ty co phan Thu& sat trong Viet Nam (www.vipesco.com.vn)
vi Chi nhanh Cling ty c6 phan Chung khoin Bio Viet (www.bvsc.com.vn).
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VITT NAM INDUSTRIES (MVI)
2. Chi nhanh Cong ty ca phAn Chirng khoan Bao Viet phi hap yen Cong ty ca phAn
Thu& sat triing Viet Nam, Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI) cong
boo thong tin ve ha sa dAu gia da lap theo quy dinh toi thieu hai mirth (20) ngay tuft
ngay thuc hien dAu gia, cu the:
a) Nai dung cong ba thong tin
Quyet dinh phe duyet phuang an chuyen nhuang van;
Ban congba thong tin;
Tai lieu chimg minh Chit ser him van la chd sa him hap phap cua phAn von
gap clang lc)", ban;
Quy the ban (IL gia phAn van gap;
Bao cao tai chinh kiem toan Warn 2018 va Bao cao tai chinh tai thai diem gAn
nhAt !lam 2019;
GiAy chUng nhan dang ky doanh nghiep cua Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam
Industries (MVI);
Dieu le cua C6ng ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI).
b) Dia diem cong ba thong tin
Chi nhanh Cling ty co phAn Chun khoin Ban Viet — Phong Ltru 147
Dia chi:

LAu 8, Toa nha Bao Viet - s6 233 Dang Khai, Quan 1, TP.HCM

Dien thoai: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

Website: www.bvsc.com.vn
Ong ty co phAn Thmic sat Wing Viet Nam
Dia chi:

So 102 Nguyen Dinh Chieu, Quan 1, TP.HCM.

Dien thoai: (028) 3825 8853
Website:

Fax: (028) 3829 5730

vipesco.com.vn

Cong ty TNHH Mostly Viet Nam Industries (MVI)
Dia chi:

L6 J4, Duang N4, Khu Cong nghiep Nam Tan Uyen ma rang, xa
Hai Nghia, Thi xd Tan Uyen, tinh Binh Dirong

Dien thoai: (0274) 3639 110
Website: www.mosflyvn.com
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QUY CHE BAN DAU GIA. PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VICT NAM INDUSTRIES (MVI)
Di&I 8.06i ttromg tham gia din gia va cac quy dinh lien quan
DOi Wong tham gia dAu gia phAn von g6p bao g6m to chirc, ca nhan trong va ngoai ntrac
dap irng cac dieu kien sau:
1. DOi vOi nha dAu to trong nu&
a) Doi vai nha dAu to ca nhan: La cong dan Viet Nam, co dia chi lien he, GiAy chirng
minh nhan dan/Can cube cong dan/H6 chieu, giAy tä tit), than hop le va c6 du
nang luc hanh vi dan sg;
b) DOi vai nha dAu tu to chirc: La to clulc kinh te, to chirc xa h6i &roc thank lap va
hog d6ng theo lug phap Viet Nam; co tu each phap nhan (doi
cac to chirc
kinh te); co GiAy clang 1(3'7 kinh doanh/Giay clang ky doanh nghiep hoc Giay phep
hoat d6ng; c6 dia chi lien he;
c) Tuan thit quy dinh hien hanh ve gOp van, mua phAn von g6p cua doanh nghiep
Viet Nam theo quy dinh cua phap luat chuyen nganh.
2. DOi vai nha dAu tu ntrac ngoai: ngoai cac quy dinh nhu dOi
trong ntrac, nha dau tu nu& ngoai phai tuan thti cac quy dinh sau:

chirc va ca nhan

a) Mo. mot (01) tai khoan von dAu to gian tie') bing d6ng Viet Nam tai ngan hang
&roc pile]) cung umg dich vu ngoai hOi hoat d6ng tren lanh thO Viet Nam va tuan
thit phap lug Viet Nam. Moi hoat d6ng lien quan den mua phAn vOn gop phai
thong qua tai khoan nay;
b) Tuan thit quy dinh hien hanh ve gOp von, mua phAn von gop cua nha dAu tu ntrac
ngoai tai doanh nghiep.
Dieu 9.Cfic quy dinh lien quan den vi'e‘c flan gia
Cong ty co phAn ThuOc sat trong Viet Nam phi hop vai Chi nhanh C6ng ty Co phAn
Chung khoan Bao Viet, xac (firth:
1. TS, le phAn von g6p chao ban: 50% von dieu le MVI
2. SO luong phAn von gop chao ban: 01 phAn;
3. Gia khoi diem: 37.000.000.000 d6ng;
4. Btrac gia: 10.000.000 diing;
5. SO luting 'lan von gop nha dAu tu ntrac ngoai duoc phdp mua: 01 phAn;
6. SO miry gia: 01 mire gia.
Dieu 10. ThU tuc dfing ky tham gia clan gia va mip tien (Tat CQC
1. Nha dAu tu nhan don hoac in matt don clang kSt tham gia mua phan von g6p theo cac
dia diem va dia chi website neu tai diem b khoan 2 Dieu 7 Quy the nay.
2. N6p tien dg coc
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
Nha dAu tu phai n6p tien dat coc t6i thieu bang 10% gia tri phAn von gOp clang 14
mua tinh theo gia khoi diem bang d6ng Viet Nam vao tai khoan dm Chi nhanh
Cong ty Co phAn Chdng khoan Bao Viet trtrac 16 gia 00 phdt ngay 09 thong 09
nam 2019.
Tien dat coc se" kh6ng dugc huang lai.
Thong tin ve tai khoan nhan tien dat ON:
Ten chit' tai khodn: Chi nhanh Cong ty c6 phAn Chimg Khoan Bao Viet
S6 tai khoan:

00310.99998.008

Ma tai ngan hang: Ngan hang TMCP Bao Viet Chi nhanh H6 Chi Minh
Ni
6 dung:

<Ho va ten><S6 CMND>< n6p tien coc mua phAn von gOp
tai C6ng ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI)>

hoac
Ten chit tai khoan: Chi nhanh C6ng ty c6 phAn Chimg Khoan Bao Viet
S6 tai khoan:

119.10.00.00.95684

Ma tai ngan hang: Ngan hang BIDV Chi nhanh Nam Kji Khai Nghia
N6i dung:

<Ho va ten><S6 CMND>< n6p tien coc mua phan von gap
tai Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI)>

3. N6p dun clang IcY tham gia dAu gia
Nha dAu to dien dAy du thong tin vao Dan clang ky tham gia mua phan von gOp va n6p
ban chinh tai dia diem lam thu tuc clang ky kern theo xuAt trinh cac giay to sau:
a) D6i voi nha dau to la ca nhan trong nuac
Chimg minh nhan dan/can cu6c cong dan/h6 chieu. Twang hop nhan fly
quyen, phai co giay fly quyen theo quy dinh cua phap luat hoac theo mau tai
Phu luc s6 03 kern theo Quy the nay, dugc cong chirng hoac chi:mg thuc boi
ca quan cong chimg, chimg thuc co thArn quyen, kern theo xuAt trinh chimg
minh nhan clan/can cuac cong dan/h6 chieu cua nguai dugc dy quyen;
GiAy n6p tien hoac giAy chuyen tien dat coc.
b) D6i vai nha dAu tu la to chirc trong nuac
Ban sao hop le GiAy chdng nhan clang ky kinh doanh/dang 147 doanh nghiep
hoac giAy to khac tuang duang;
GiAy dy quyen cho nguai dai dien thay mat to chirc thuc hien thd tuc kern theo
ban sao hop le Chimg minh nhan clan/Can mac cong dan/H6 chieu cua ngu6i
nhan ity quyen, trir truang hop nguai lam thit tuc la nguai dai dien theo phap
luat cua to chirc;
BAOVIET (211 Securities
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
- GiAy n6p tien hoc giAy chuyen tien ddt coc.
c) D6i vai ca nhan va to chirc nuOc ngoai: Ngoai cdc quy dinh nhu d6i vai ca nhan
va to chirc trong ntrac phai xuAt trinh:
- GiAy xdc than mop tai khoan von dAu to gian tiep tai m6t to chirc cung Ong
dich vu thanh toan theo quy dinh cua phap ludt Viet Nam ve quan ly ngoai h6i;
4. Thai gian, dia diem lam thii tuc danglq", va dAt c9c
a) Thai gian lam thu tuc dang ky va ddt coc: Tir 08 gia 30 phtit ngay 19 thang 08
nam 2019 den 16 gia 00 plult ngay 09 thang 09 nam 2019;
b) Dia diem lam thii tuc dang 14 va dat coc:
Cong ty co phap Chirng khoan Bao Viet (Chi nhanh) - Phong Liru 147
LAu 8, Tee nha Bao Viet — s6 233 DEng Kheri, Qudn 1, TP.HCM

Dia chi:

Dien thoai: (028) 3914 6888

Fax: (028) 3914 7999

c) Sau khi hoan tat cdc thu tuc dang 14, nha dAu to &roc Chi nhanh Cong ty Co phAn
Chung khoan Bao Viet cap Phieu tham du dAu gid theo mAu Phu luc so 02 kern
theo Quy the nay.
5. Nha dau tu chi dtroc sirs doi hoac huy dang ky tham gia dau gia trong theri han lam
thu tuc dang 14 neu ten. Truerng hop hily dang ky tham gia ddu gid, nha cfau tu phai
lam dan de nghi huy dang ky tham gia dAu gia giri Chi nhanh Cong ty co phAn Chirng
khodn Bao Viet theo mau tai Phu luc s6.04 kern theo Quy the nay.
Dieu 11. 1,4p va mip Phieu tham thy d'au gia
1. Nha dAu tu dien mire gid dAu va ky Phieu tham du dAu gia. Phieu tham du dAu gia
hop le la:
a) Phieu do BVSC cAp, c6 &mg dAu treo cua nai cAp phieu va darn bao: dien dAy
re; rang cdc thong tin theo quy dinh; phieu khOng &roc tay, xod hoc rach nat; gia
ddt mua khong thAp han gia khoi diem. Phial tham du dAu gid phai &rot bo trong
phong bi co chit ky dm nha dAu tu tren mep dan phong bi theo quy dinh.
b) B6 phieu kin theo theri han quy dinh nhu sau:
- BO phieu tai dia diem nhan dang 14 dAu gia (BVSC): truac 09 gib 45 phut
ngay 11 thang 09 nam 2019.
2. Tnrerng hop Phieu tham du ddu gia bi rach nat, tAy xod, nha dAu tu phai yeu cAu
BVSC doi phieu mai sau khi da nOp phieu
3. Throng hop mat Phieu tham du ddu gid, nha dAu tu phai lam don theo mAu tai Phu
luc s6 05 kern theo Quy the nay de nghi BVSC cap lai Phieu tham du dAu gia mai.
Phieu tham du dAu gia cu coi nhu khong con gid tri.
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CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
Dieu 12. Dia diem va thZri gian to chile Tau gia
1. Dia diem to chirc dAu gia:
CHI NHANH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN BAO VIET
Dia chi: LAu 8 TOa nha Bao Viet — 233 D8ng Khdi — Quan 1 — TP. HCM.
2. Thei gian to chirc dAu gia: 10 gio. 00 phut, ngay 11 thang 09 nam 2019
Dieu 13. Xem xet dieu kien to chirc (tau gia
1. Trude thoi diem to chdc dAu gia, T8 chirc thuc hien ban dAu gia phAn von g6p se
kiem tra va xac dinh rO:
- Danh sach cac nha dAu to dd dieu kien than du dAu gia;
- S8 luvng phieu than du d'Au gia;
2. CuOc dAu gia dugc tin hanh khi c6 it nhAt hai (02) nha dAu to du dieu kien than du
dAu gia. Neu khong du dieu kien nay till khong to chirc dAu gia.
Dieu 14. Thirc hien flan gia
1. Giant d8c Chi nhanh Cong ty Co phAn Chirng khoan Bao Viet hoac Nguoi dtro.c fly
quyen cong be) nhUng th8ng tin chd y'eu ve cuOc dAu gia phAn von g6p, cu the:
Ten doanh nghiep ban dAu gia phAn win g6p, vein dieu le va s8 lucmg phAn vent
gop ban dAu gia;
Gia kh&i diem dm phAn von gop Tau gia;
Quyen va nen-a vu col ban dm cac to chile ca nhan tham gia dAu gia;
Cac btro.c trong quy trinh dAu gia va nguyen tac xac dinh quy'en dtroc mua phAn
Win gOp theo gia clang 14;
Cac throng hop vi pham Quy the dAu gia ph'An von gOp;
Cac van de khac co lien quan;
Giai thich cac van de nguoi tham du dAu gid con thic mac.
2. Kiem tra tinh hop le oh Phieu dAu gia
Cac thanh vien trong HOi demg dAu gia kiem tra cac Phieu dAu gia, xac nhan tinh hop
le cda cac Phieu dAu gia bang each 14 ten va chuyen cho bO phan chuyen vien gulp
viec cda Chi nhanh Cong ty c8 phAn Chang khoan Bao Viet, giam sat qua trinh nhap
thong tin va xac dinh ket qua dAu gia.
3. NhAp phieu tham du dAu gia
Den thai diem dAu gia, bo phan chuyen vien giftp ,viec dm Chi nhanh Cong ty c8
phAn Chimg khoan Bao Viet nhap thong tin ten phieu tham du dau gid phan von g6p
cua nha dAu to vao he th8ng dAu gia-phan Vern g6p.
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
4. Xac dinh ket qua &Au gia
Ket qua &Au gia dugc xac dinh nhu sau:
a) Gia ban dau gia phan v6n gap, doge xac dinh theo nguyen tac lira chon gia chat
mua cao nhat nhung khong thap han mire gia khai diem.
b) Tai mirc gia tang dau gia, trutrng hgp cac nha dau ttr (ke ca nha dAu ttr nu&
ngoai) cling ddt mirc gia bang nhau thi Chi nhanh C6ng ty co phan ChUng khoan
Bao Viet se ngay lap tdc to chirc thirc hien dau gia tiep tuc cho cac nha dau ttr do
cho den khi xac dinh dugc ket qua dau gia.
c) Nha dau to ddt mua phan von g6p va trUng theo gia nao thi phai thanh toan tien
mua phan von gop theo gia dO.
5. Bien ban xac dinh ket qua dau gia
Ngay sau khi ket thtic cu8c Tau gia, can cir ket qua dau gia, Chi nhanh Cong ty c6" phan
Chang khoan Bao Viet lap Bien ban xac dinh ket, qua dau gia; Chi nhanh Cong ty c6
phan Chimg khoan Bao Viet, Cong ty c6 phAn Thu& sat trUng Viet Nam va dai dien 118i
(long ban dAu gia phan von gop dung 147 Bien ban xac dinh ket qua dau gia.
Dieu 15. Thong bat) ket qua (tau gia cho nha dau ttr
1. Trong thai gian t6i da ndm (05) ngay lam viec ke tir ngay lap bien ban xac dinh ket
qua dau gia, Cong ty c6 phan Thu& sat triing Viet Nam phi hop BVSC cong b6 ket
qua dau gia phan von gop tai dia diem dau gia, tren trang thong tin dien cua BVSC,
Cong ty c6 phan Thu8c sat trUng Viet Nam va th6ng bao cho nha dau to trung dau gia
ket qua thing gia va thirc hien viec thanh toan than 1)8 tien mua phan von gOp vai cac
nha dau ttr trong thai han khong qua bay (07) ngay ke tir ngay cong b6 ket qua ban
dau gia phan von gap. Nha dau ttr trang dau gia dugc trir s6 tien da ddt COC de xac
dinh s6 tien thanh toan tien mua phan On gop do trUng dau gia con 14i.
2. Nha dau to nhan ket qua truc tiep tai Chi nhanh Cong ty c6 phAn ChUng khoan Bao
Viet trong vong ba (03) ngay lam viec ke tir ngay cong b6 ket qua dal.' gia. Truang
hgp nha dAu ttr kh6ng nhan ket qua tai Chi nhanh C6ng ty c6 phan ChUng khoan Bdo
Viet, Chi nhanh Cong ty co phan ChUng khoan Bao Viet c6 trach nhiern giri ket qua
dau gia cho nha dau to theo phuang thirc dam bao ngay trong ngay lam viec tiep theo
(ngay lam viec thir 04 Ice tir ngay cong b6 ket qua dau gia).
Dieu 16. Phtrang fink va dia diem thanh toan tien mua phin von gop
1. Cdn cir vao th6ng bao ket qua dau gia do Chi nhanh C6ng ty c'6 phan Chimg khoan
Bao Viet cung cap, nha &au ttr trUng gia mua phan von g6p co trach nhiem thanh toan
tien mua phan von gOp trong thai han khong qua bay (07) ngay ke tir ngay cong bo
ket qua ban dau gia phan v6n g6p (tir 08 gig 30 phin den 16 gia 00 phut cac ngay
lam viec tir ngay 12/09/2019 den ngay 18/09/2019).
2. Hinh thirc thanh toan tien mua phan von g6p
BAOVIET t3 Securities
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QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
a) Thanh toan bang d6ng Viet Nam theo hinh thirc n6p vac) tai khoan dm Chi nhanh
Cong ty c6 phan Chirng khoan Bao Viet.
ThOng tin ve tai khoan nhan tien mua phan von gop:
Ten chu tai khodn: Chi nhanh Cong ty c6 phan Chirng Khoan Bao Via
S6 tai khoan:

00310.99998.008

Mo tai ngan hang: Ngan hang TMCP Bao Via Chi nhanh H6 Chi Minh
N6i dung:

<Ho va ten><S6 CMND>< n6p tien mua phan von gop tai
Cong ty TNHH Mosfly Via Nam Industries (MVI)>

ho4c
Ten chit tai khodn: Chi nhanh Cong ty c6 phan Chirng Khoan Bao Viet
S6 tai khodn:

119.10.00.00.95684

Mer tai ngan hang: Ngan hang BIDV Chi nhanh Nam KY Kheri Nghia
N6i dung:

<Ho va ten><S6 CMND>< ngp tien mua phan von gop tai
Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam Industries (MVI)>

b) Chi nhanh Cong ty c6 phan Chirng khoan Bao Viet co troth nhiem chuyen toan b6
tien mua phan von gop ve tai khoan nhan tien thu tir chuyen nhugng von trong
yang ba (03) ngay lam viec ke tir khi het thai han thanh toan tien mua phan von
gOp.
Dieu 17. XII ly cac truirng hop vi pham
1. Nhirng tnrerng hop sau day bi coi la vi pham Quy the ban dal' gia va nha dau tu
khong &lye nhan 14i tien dat coc:
a) Khong n6p phieu tham du d'Au gia;
b) Phieu tham du dAu gia khong dap irng tai khoan 1 Dieu 11 cua Quy the nay;
c) KhOng ghi gia va/hoac khi lugng tren Phieu tham du dAu gia;
d) DAng k-Y nhung khong dat mua, nha dau to khong dugc nhan lai tien dat coc;
e) Kh6ng thanh toan tien mua phan von gop theo ket qua dAu gia. Nha dau tu se
khong dugc nhan lai s6 tien dat coc.
2. H6i d6ng ban dAu gia phan von gop có trach nhiem xem xet xir ly cac throng hop vi
pham tai khoan 1 Dieu nay va cac truerng hop vi pham khac try theo mdc d6 vi
pham.
Dieu 18. Xii.157ph'an vim gop khong ban duvc

BAOVIET

Securities

ouCrta3 1040AN Eao ver

Trang 14

QUY CHE BAN DAU GIA PHAN VON GOP
CONG TY TNHH MOSFLY VIET NAM INDUSTRIES (MVI)
Trong thai han ba (03) ngay ke tn. ngay xac dinh phAn von g6p kh6ng ban dugc, Chi
nhanh Cong ty CO phAn ChtIng khoan Bao Viet thong bao cho Cong ty co phAn Thuoc
sat trUng Viet Nam a xir ly theo quy dinh.
Dieu 19. Xir 1ST tru&ng hop cuOc dau gia ban khong thanh cong
Trong thgi han ba (03) ngay lam viec ke" tir ngay xac dinh cuOc dAu gia ban phan von gOp
khong thanh cong, Chi nhanh Cong ty CO phAn ChUrng khoan Bao Viet th6ng bao cho
Cong ty co phAn ThuOc sat trung Via Nam ve cuOc dau gia khong thanh cong de xir 17
theo quy dinh.
Dieu 20. Xii.157tien dat coc
1. Chi nhanh Cong ty co phAn Chirng khoan Bao Viet c6 trach nhian chuy6n tien dat
coc cho nha dau to c6 tham du dau gia hop le nhung kh6ng dugc mua phAn von g6p
trong yang nam (05) ngay lam v* ke" tir ngay cong be) k& qua dau gia (tir 08 gia 30
phut dal 16 gig 00 phut, cac ngay lam viec to ngay 12/09/2019 dal ngdy
18/09/2019).
2. DOI vai cac nha dau tu trung dau .gia, khoan tien dat coc dugc bu trir vao tong se) tin
thanh toan mua phAn von g6p.
3. DOi yen khoan tin dat coc khong phai hoan lai do nha dau tu vi pham tai khoan 1
Dial 17 Quy the nay, Chi nhanh Cong ty co phAn Ching khoan Bao Via chuye'n v'e
tai khoan nhan tien thu tir chuy6n nhugng von de xir 13"T theo quy dinh.
Dieu 21. Cac quy dinh khac
1. Moi that mac cua nha dAu to (nal co) ve trinh tu, thu tuc dau gia phai dugc neu len
va giai quy6t trong cuOc dAu gia. Chi nhanh Cong ty Co phAn Chung khoan Bao Viet
khong chiu trach nhim de>i vOi cac that mac dm nha dAu tu sau khi cuOc dau gia ket
thfic.
2. Chi nhanh Cong ty co phAn Chimg khoan Bao Via khong chiu trach nhie'm ve gia tri
cua phan von gop ban dau gia, trir tnrong hop khong th6ng bao day du, chinh xac
nhang th6ng tin do CH so, hfixu von cung cap.
Dieu 22. Hi0 hrc thi hanh
Quy ch6 nay c6 hie.0 luc thi hanh ke" tir ngay k3',./.
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CHI NHANH CTCP CHUNG KHOAN BAO VIET

No'i nhein:
- Cong ty ca phcin Thuac sat trung
Viet Nam;

PHO GIAM DOC

- Cong ty TNHH Mosfly Viet Nam
Industries (MVI);
- Lieu: V7', TV, LK.
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Phụ lục 01
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA PHẦN VỐN GÓP
(BIDDING REGISTER FORM)
Mã số: ……………………………..
…, ngày (day) .... tháng (month) …. Năm (year) 2019

Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
To: The Board of Baoviet Securities Joint stock company
Tên cá nhân/tổ chức (Name of individual or institution):

Số CMND/Giấy CN. Đăng ký kinh doanh:
(ID/Business License No.)

Cấp ngày:
(Date of issue)

Cấp tại:
(Place of issue)

Địa chỉ (Address):

Điện thoại (Telephone No.):

Fax:

Email:

Tên người được ủy quyền (nếu có)

Số CMND/ Hộ chiếu (ID/Passport No):

Chủ tài khoản (Name of the Account):

Số CMND/ Hộ chiếu (ID/Passport No):

Tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán ở Việt Nam:
(Name of the authorized depository institution in Vietnam)

Số tài khoản (nếu có):
(Account No., if any)

(Số tài khoản này sẽ được dùng để chuyển trả tiền cọc cho nhà đầu tư trong trường hợp không trúng thầu)
(This account will be used to refund the deposit to the investor in the case of unsuccessful bid)
Số phần vốn góp đăng ký mua (Bidding volume):
Bằng chữ (In words):
01 phần

Một phần

Sau khi nghiên cứu hồ sơ bán đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ
phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm giữ, tôi/chúng tôi tự nguyện tham gia cuộc đấu giá và cam kết thực hiện nghiêm túc Quy
chế đấu giá ban hành. (With thoroughly acknowledgement of all the information supplied, I voluntarily register for
participating in the bid and shall comply with the Bidding Regulation issued.).
Xác nhận của tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán
Tổ chức/cá nhân đăng ký
(Confirmation of the authorized depository institution)
(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
(Signature and seal (if any) of the bidder)

Xác nhận của Đơn vị nhận đăng ký mua phần vốn góp:
(Verification of the registering party)
1. Bản sao CMND/Giấy đăng ký kinh doanh:
2. Giấy ủy quyền cho đại diện thực hiện việc đấu giá:
3. Tiền cọc:

đồng
Ngân hàng /Thủ quỹ

Kế toán

Bằng chữ:
Kiểm soát

Nhân viên lập phiếu

Phụ lục 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Dấu treo

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

PHIẾU THAM DỰ ĐẤU GIÁ MUA PHẦN VỐN GÓP
Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI)
MÃ SỐ: …………………..

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 phần vốn góp đăng ký mua: 01 phần
Giá khởi điểm: 37.000.000.000 đồng.
Số tiền đã đặt cọc: ..................................
Ngày tổ chức đấu giá: ……………….
Sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và Quy chế bán đấu giá phần vốn góp của Công ty TNHH Mosfly
Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm giữ, Tôi/chúng
tôi đồng ý đấu giá mua phần vốn góp đã đăng ký ở trên với mức giá như sau:
Mức giá đặt mua
(Theo quy chế đấu giá)

STT
Bằng số

Bằng chữ

1
Tổng số lượng phần vốn góp đăng ký mua: 01 phần
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 phần vốn góp của Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI).
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.

2.

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.
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.

Phụ lục 03
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------……, ngày ... tháng … năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: Chi nhánh Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tên tổ chức hoặc cá nhân:..............................................................................................
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu……………………… Ngày cấp………………. Nơi cấp.............
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:........................................................ Fax:......................................................
Tên người đại diện (đối với nhà đầu tư tổ chức):.............................................................
CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu:……………… Ngày cấp………….. Nơi cấp...........
Do không có điều kiện tham dự trực tiếp đấu giá phần vốn góp tại Chi nhánh Công ty cổ phần
Chứng khoán Bảo Việt được tổ chức vào ngày......................, nay tôi:
ỦY QUYỀN CHO:
Ông (Bà):.......................................................................................................................
CMND/Hộ chiếu………………………….. .Ngày cấp………………..Nơi cấp.....................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:………………………………………… Fax:.......................................................
Thay mặt tôi tham gia đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries
(MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm giữ, bao gồm các công việc sau:
1. Làm thủ tục đăng ký tham gia đấu giá (điền thông tin và ký nhận vào đơn, nộp tiền đặt cọc và
nộp hồ sơ đăng ký tham gia mua cổ phần).
2. Ghi giá, khối lượng, ký nhận vào phiếu tham gia đấu giá và trực tiếp tham gia phiên đấu giá.
Ông (Bà)……………………….. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định về đấu giá phần vốn
góp của Công ty TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng
Việt Nam sở hữu, không được ủy quyền cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả
đấu giá cho người ủy quyền.
Người được ủy quyền
(ký, họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, họ tên và đóng dấu (nếu có))

XÁC NHẬN CỦA UBND PHƯỜNG, XÃ HOẶC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC CÓ THẨM
QUYỀN
(trường hợp người ủy quyền là cá nhân)

Phụ lục 04
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------………ngày ..... tháng ..... năm 2019

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HỦY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐẤU GIÁ
Kính gửi: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tên tổ chức/cá nhân:......................................................................................................
Số ĐKKD/CMND/Hộ chiếu:………………….. Ngày cấp……………… Nơi cấp .................
Mã số nhà đầu tư: .........................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................
Điện thoại:…………………………………….. Fax: .............................................................
Tôi/ chúng tôi đã thực hiện đăng ký tham gia đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH Mosfly
Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm giữ tại Quý công
ty.
Nay chúng tôi/tôi đề nghị hủy đăng ký tham gia đấu giá phần vốn góp tại Công ty TNHH
Mosfly Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm giữ với
lý do:…………………
Tôi xin chân thành cảm ơn./.
Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

Phụ lục 05
CỘNG HÒA 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: Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt
Tên tổ chức/cá nhân: .....................................................................................................
Số CMND/ Số ĐKKD:………………….. Ngày cấp ............................Nơi cấp ...................
Mã số nhà đầu tư ..........................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ..............................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................................
Số tài khoản: ……………………………………….Mở tại ....................................................
Ngày………… chúng tôi/tôi đã nộp đơn đăng ký tham gia đấu giá phần vốn góp tại Công ty
TNHH Mosfly Việt Nam Industries (MVI) do Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam nắm
giữ.
Tại Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt.
Nay chúng tôi/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)
□ Mất phiếu tham dự đã cấp
Trường hợp phát sinh tranh chấp liên quan đến Phiếu tham dự đấu giá của chúng tôi/tôi thì
chúng tôi/tôi sẽ có trách nhiệm chứng minh và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
Chúng tôi/tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật.
Tên tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá
(Ký, đóng dấu (đối với tổ chức), ghi họ tên)

_________________
Phần dành cho Chi nhánh Công ty cổ phần Chứng khoán Bảo Việt:
Xác nhận đã nhận đơn đề nghị của nhà đầu tư: …………………………………
Số CMND/Căn cước công dân/(ĐKKD) ……..vào lúc …..giờ…..ngày............................
Nhân viên giao dịch (Ký, ghi họ tên)

Kiểm soát (Ký, ghi họ tên)

MEMO
From : Phòng tư vấn
To : Phòng LK, Tổ đăng ký BVSCSG
Re :
Tóm tắt nội dung đấu giá

Tên doanh nghiệp
Vốn điều lệ
Số phần vốn góp chào bán
Giá khởi điểm
Bước giá
Số mức giá

CÔNG TY TNHH MOSFLY VIỆT NAM
INDUSTRIES (MVI)
41.900.000.000 đồng
01 phần
37.000.000.000 đồng
10.000.000 đồng
01

Giới hạn NĐT trong nước
Min

01 phần

Max

01 phần

Giới hạn NĐT nước ngoài
Min

01 phần

01 phần
Tổng số phần nhà đầu tư nước ngoài được phép mua trong đợt đấu giá này là 01
phần
Thời gian đăng ký :
Từ 08h30 ngày 19/08/2019 đến 16h00 ngày 09/09/2019.
Từ 08h30 ngày 19/08/2019 đến 9h45 ngày 11/09/2019
Thời gian nộp phiếu tham dự: tại BVSC – Chi nhánh
Max

Thời gian đấu giá

10h00 ngày 11/09/2019

Địa điểm đấu giá

CHI NHÁNH CTCP CHỨNG KHOÁN BẢO VIỆT
Địa chỉ: Lầu 8, Số 233 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Quận 1,
Tp. HCM, Việt Nam

Thời gian nộp thanh toán tiền

Từ ngày 12/09/2019 đến ngày 18/09/2019

Thời gian rút tiền đặt cọc

Từ ngày 12/09/2019 đến ngày 18/09/2019

Đại diện BVSC đấu giá

Phòng LK.CN

