CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com

QUY TRÌNH ĐẶT MUA CHỨNG KHOÁN CHO NHÀ ĐẦU TƯ
(Dành cho nhà đầu tư đặt mua đợt 2 – phát hành theo GCN chào bán cổ phiếu số 114/GCN –UBCK)

-

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Thủ Đức;

-

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 114/GCN –UBCK do chủ tịch Uỷ ban Chứng
Khoán Nhà nước cấp ngày 31/12/2015;

-

Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tổng hợp của VSD

Thuduc House xin thông báo quy trình đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành
trong đợt 2 như sau:
- Bước 1:
Nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán của Thuduc House từ
ngày 31/03/2016 đến hết ngày 05/04/2016 theo thông tin sau:
 Tên chủ tài khoản: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
 Số TK: 177010000026107
 Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn
 Nội dung: Mua cổ phiếu TDH, <số lượng CP mua>, khách hàng <số CMND/Giấy CN ĐKKD>.
- Bước 2:
Nhà đầu tư hoặc người được ủy quyền hợp pháp đến địa chỉ trụ sở chính công ty Thuduc House làm
thủ tục đăng ký mua chứng khoán. Hồ sơ đăng ký mua chứng khoán gồm:
 Giấy đăng ký mua chứng khoán theo mẫu đính kèm (02 bản)
 Sao kê, biên lai ngân hàng xác nhận đã chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong toả (có
thể nộp bổ sung sau khi chuyển tiền).
 CMND/Giấy chứng nhận ĐKKD (bản sao công chứng) của nhà đầu tư.
 Người được uỷ quyền mang CMND và Giấy giới thiệu (nếu có).
Mọi thắc mắc Quý Khách hàng liên hệ theo thông tin:
Phòng Đầu tư tài chính – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
Địa chỉ: 3-5 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Tel: (08) 39143111; Fax: (08) 39143222; Website : www.thuduchouse.com
Trân trọng./.

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2016
TM. CTCP PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
NGUYỄN VŨ BẢO HOÀNG

Mẫu 2
CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2016

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CHỨNG KHOÁN
Kính gửi: Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức
Họ và tên: .................................................................................................................................................
Địa chỉ liên hệ: ..........................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................................
Số ĐKSH: ......................................... Ngày cấp: .............................. Nơi cấp: .............................................
Đăng ký mua chứng khoán sau:
Tên chứng khoán: cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển Nhà Thủ Đức (mã TDH)
Số lượng cổ phiếu được mua:.................................................................................................... cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:................................................................................................ cổ phiếu
Giá đặt mua: 12.500 đồng/cổ phiếu.
Thành tiền: .......................................................................................................................................đồng
Số tiền đã thanh toán: .....................................................................................................................đồng
Số tiền còn phải nộp: 0 đồng.
NGƯỜI MUA
Hồ sơ đính kèm:
-Biên lai ngân hàng xác nhận đã thanh toán
-Bản sao công chứng CMND/GCN ĐKKD
-Giấy giới thiệu/giấy uỷ quyền (nếu có)

(Họ tên, chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức)

Xác nhận của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
(xác nhận cổ đông đã đóng đủ tiền đặt mua chứng khoán)
TỔNG GIÁM ĐỐC

