
CÔNG TY CỔ PHẦN  

CẤP NƯỚC TRÀ NÓC – Ô MÔN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

GIẤY ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN 

Kính gửi: Hội đồng Quản trị CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 

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

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

CMND/CCCD số: ................................. Cấp ngày:....... ...............................................................  

Nơi cấp: ..................................................................................................................................... (1) 

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

Điện thoại: ......................................... Fax: ............................. 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/CCCD số: ................................. Cấp ngày: ......................................................................  

Nơi cấp: ..................................................................................................................................... (1) 

3. Nội dung đăng ký mua cổ phần: 

- Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 22/01/2021:................................ ........................... cổ phần 

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

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

(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 Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn;  

- Chấp hành các quy định của Pháp luật và của CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn 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 2021 

Cá nhân/Tổ chức đăng ký 

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

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


