
 

 

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN  

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM 
___________________________ 

I-  Đối tượng tham gia mua cổ phần và các quy định liên quan: 

- Có tư cách pháp nhân (đối với các tổ chức kinh tế); có địa chỉ cụ thể, rõ ràng; Nếu người đại diện pháp nhân 

thì phải có giấy ủy quyền; Nếu là cá nhân phải có chứng minh thư nhân dân, giấy tờ tùy thân hợp lệ và có đủ 

năng lực hành vi dân sự. 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: ngoài các quy định như đối với pháp nhân và cá nhân trong nước, phải mở 

tài khoản tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam và tuân thủ 

pháp luật Việt Nam. Mọi hoạt động liên quan đến mua cổ phần đều phải thông qua tài khoản này. 

II-  Thủ tục đăng ký tham gia mua cổ phần và nộp tiền đặt cọc: 

Bước 1:  Hồ sơ và tài liệu liên quan đến Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam 

Cung cấp Bản công bố thông tin và Quy chế đấu giá của Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam:  

- SeASecurities – HO:  số 14 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội 

CN SeASecurities Hồ Chí Minh: Số 31-33-35 Hàm Nghi, phường Nguyễn Thái Bình, Q1, Tp. HCM 

Trụ sở VVFC:   Số 3 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội 

Hoặc tại Website : www.seasc.com.vn; www.scic.vn; www.vvfc.vn  

- Thời gian : 8h30 ngày 23/12/2013 đến 16h00 ngày 20/01/2014.  

Bước 2:  Nộp tiền đặt cọc 

Nhà đầu tư phải nộp tiền đặt cọc bằng 20% giá trị cổ phần đăng ký mua tính theo giá khởi điểm (19.000 

đồng/cổ phần). Tiền đặt cọc sẽ không được hưởng lãi. Tiền đặt cọc nộp bằng đồng Việt Nam (bằng tiền mặt 

hoặc chuyển khoản) vào: 

 Tài khoản số : 001 100 255 0088  

 Mở tại : Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Sở giao dịch 

 Đơn vị thụ hưởng : Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước 

 Nội dung nộp tiền ghi rõ : Họ và tên/ tên tổ chức, số CMND/số ĐKKD (ngày cấp, nơi cấp); “Nộp tiền cọc 

đấu giá mua cổ phần của Công ty Cổ phần Định giá và dịch vụ tài chính Việt Nam”. 

Lưu ý:  Sau khi nộp tiền đặt cọc đã có xác nhận của Ngân hàng, Nhà đầu tư phải điền đầy đủ thông tin vào Đơn 

đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và liên hệ với nhân viên của SeASecurities để lấy Phiếu tham dự 

đấu giá.  

Bước 3:  Nộp hồ sơ đăng ký mua cổ phần: 

Nhà đầu tư điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng ký tham gia đấu giá mua cổ phần và nộp cho Công ty Chứng 

khoán Đông Nam Á kèm theo một số giấy tờ sau:  

- Đối với cá nhân trong nước:  

 Bản sao CMND hoặc hộ chiếu; 

 Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền vào tài khoản của SCIC (nêu trên) có xác nhận của Ngân hàng 

thực hiện;  

- Đối với tổ chức trong nước: Ngoài quy định như đối với cá nhân trong nước còn nộp thêm Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh có công chứng hoặc giấy tờ khác tương đương có công chứng, giấy uỷ quyền cho đại diện 

thay mặt tổ chức thực hiện thủ tục trừ trường hợp người làm thủ tục là đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

- Đối với cá nhân và tổ chức nước ngoài: Ngoài các quy định như đối với cá nhân và tổ chức trong nước 

phải xuất trình giấy xác nhận mở tài khoản tại một tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán đang hoạt động trên 

lãnh thổ Việt Nam. 

Bước 4:  Nhận thông báo kết quả 

Bước 5:  Nộp tiền mua cổ phần 

http://www.seasc.com.vn/
http://www.scic.vn/
http://www.vvfc.vn/

