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GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN 
(Đợt tăng vốn điều lệ từ 639,87 tỷ đồng lên 959,11 tỷ đồng) 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy 

1. Tên Cổ đông: ............................................................................. Mã số cổ đông ...................... 

Địa chỉ: ......................................................................................................................................... 

CMND (cá nhân) số: ........................ Cấp ngày:....... ...................... Nơi cấp: .............................(1) 

ĐKKD (pháp nhân) số: .................... Cấp ngày:....... ...................... Nơi cấp: .............................(2) 

Tel:  .................................................. Mobi: ................................... E-mail: .................................  

2. Người đại diện theo pháp luật (phần dành cho cổ đông là tổ chức): 

Họ và tên: .....................................................................................................................................  

Chức vụ: ........................................................................................ Quốc tịch: .............................  

CMND số: ....................................... Cấp ngày: .............................. Nơi cấp: .............................(1) 

3. Nội dung đăng ký mua cổ phần: 

- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 27/06/2017:................................ ......................... ......cổ phần 

- Số cổ phần phát hành thêm được quyền mua đợt này: ..............................................................  

- Số cổ phần phát hành thêm đăng ký mua đợt này: ....................................................................  

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

-   Số tiền thanh toán đăng ký mua cổ phần (10.000 đồng/cổ phần): ..............................................  

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

4. Cam kết: 

- Thống nhất các nội dung nêu trên; 

- Mua đủ số lượng cổ phần đã đăng ký; 

- Chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy;  

- Chấp hành các quy định của Pháp luật và của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy về chuyển nhượng 

cổ phần; 

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quyền mua cổ phần và nguồn vốn mua cổ phần. 

……………., ngày … tháng … năm 2017 

Cá nhân/Tổ chức đăng ký 

(Đóng dấu, ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ) 

                                                
(1) Kèm theo bản sao CMND. 
(2) Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (Đối với tổ chức). 
(1)  


