
 

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHIẾU 

 
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI 

 

 

Thông tin Cổ đông: 

- Họ tên cổ đông: ......................................................................................  ..............................................  
- Số CMND/Hộ chiếu/ĐKDN: ...................................... Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ......................  
- Địa chỉ liên lạc: .......................................................................................  ..............................................  
- Người đại diện pháp luật (tổ chức): ....................................................... Chức vụ: ...............................  
- Số CMND/CCCD: ..................................................... Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ......................  
- Điện thoại: ..............................................................................................  ..............................................  
- Email: .....................................................................................................  ..............................................  
- Số tài khoản lưu ký (nếu có)  ................................... Mở tại ..............................  ...................................  

Nội dung đăng ký mua cổ phiếu:  

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI 
- Mã chứng khoán: SSI 
- Số cổ phiếu sở hữu tại ngày 23/6/2022: ................................................................................. cổ phiếu 
- Số cổ phiếu chào bán được quyền mua: ................................................................................ cổ phiếu 
- Số cổ phiếu chào bán đăng ký mua: ....................................................................................... cổ phiếu 

(Bằng chữ: ........................................................................................................................................... ) 
- Số tiền mua cổ phiếu phải thanh toán (15.000 đồng/cổ phiếu): ................................................... đồng 

(Bằng chữ: ........................................................................................................................................... ) 

Tôi/Chúng tôi cam kết:  

- Đã hiểu rõ các quyền và nghĩa vụ của cổ đông khi thực hiện quyền mua cổ phiếu và cam kết sẽ thực 
hiện đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu. 
- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường hợp thuộc đối tượng 

phải công bố thông tin) và nộp đầy đủ thuế, phí theo quy định của pháp luật (nếu có).  
- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về các khiếu nại, tranh chấp phát sinh (nếu có) liên quan đến việc đăng 

ký mua số cổ phiếu này. 
 

Ngày    tháng       năm 2022 
Xác nhận của CTCP Chứng khoán SSI 

Đại diện 
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

Ngày    tháng       năm 2022 
Tổ chức/Cá nhân đăng ký  

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
*Hồ sơ đính kèm:  

- Bản sao CMND/hộ chiếu (cá nhân) hoặc GCNĐKDN (Tổ chức); 
- Giấy nộp tiền hoặc chứng từ chuyển tiền mua cổ phiếu; 
- Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán (Nếu cá nhân/tổ chức đăng ký là cá nhân/tổ 

chức nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu). 
 
 


