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THỦ TỤC ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN  
CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  

I.  Nhà đầu tư nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh tại 1 trong 2 địa chỉ 

sau: 

1. Trụ sở Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT  

Đ/c: số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội  

2.  Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT – Chi nhánh Hồ Chí Minh 

Đ/c: Tòa nhà THE 90th PASTEUR, số 90 Pasteur, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh 

hoặc qua website www.vndirect.com.vn 

II.  Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký và đặt cọc/ký quỹ:  

� Từ ngày 28/11/2016 đến 16h00 ngày 9/12/2016 

� Hồ sơ đăng ký bao gồm: 

� Đối với Nhà đầu tư là cá nhân trong nước: 

- Đơn đăng ký 

- CMND hoặc hộ chiếu photo  

- Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

� Đối với Nhà đầu tư là tổ chức trong nước: 

- Đơn đăng ký 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có chứng thực) 

- CMND photo của người đại diện theo pháp luật 

- Giấy uỷ quyền + CMND photo của người được ủy quyền (nếu có) 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc. 

� Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân: 

- Đơn đăng ký 

- Hộ chiếu photo 

- Giấy xác nhận Nhà đầu tư có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (bản chính do ngân hàng 

nơi Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp xác nhận) 

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư mở tài 

khoản) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán (nếu có) 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc hoặc xác nhận của VCB đã tạm khóa tiền 

ký quỹ. 
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� Đối với Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức: 

- Đơn đăng ký 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao) 

- Hộ chiếu  của đại điện của tổ chức nước ngoài (bản sao) 

- Giấy xác nhận Nhà đầu tư có tài khoản vốn đầu tư gián tiếp (bản chính do ngân hàng 

nơi Nhà đầu tư mở tài khoản vốn đầu tư gián tiếp xác nhận) 

- Giấy chứng nhận mã số giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán 

Việt Nam cấp (bản sao có xác nhận của ngân hàng lưu ký nơi Nhà đầu tư mở tài 

khoản) 

- Giấy ủy quyền (nếu có) 

- Hợp đồng ủy quyền cho tổ chức kinh doanh chứng khoán (nếu có) 

- Giấy nộp tiền hoặc giấy chuyển tiền đặt cọc hoặc xác nhận của VCB đã tạm khóa tiền 

ký quỹ. 

� Nhà đầu tư nhận Phiếu tham gia chào bán:  

� Tại Hội sở VNDIRECT: chậm nhất 16h00 ngày 9/12/2016 

� Tại VNDIRECT - chi nhánh HCM: chậm nhất 16h00 ngày 9/12/2016 

� Thời gian tổ chức chào bán cạnh tranh: 14h30 ngày 12/12/2016 tại Sở GDCK Tp.HCM. 
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THỦ TỤC NỘP TIỀN ĐẶT CỌC CHÀO BÁN CẠNH TRANH CỔ PHẦN 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM  
 

1.  Cách thức tính tiền đặt cọc 

Tiền đặt cọc = SLCP đăng ký * 144.000 đ (giá khởi điểm) * 10% 

2.  Phương thức nộp tiền 

� Nhà đầu tư trong nước:  

Nộp tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam vào tài khoản của SCIC tương ứng với từng Đại lý 

chào bán cạnh tranh.  

- Tên chủ tài khoản: Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước 

- Số tài khoản : 10201-000141323-6 
- Mở tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN TP.Hà Nội 
- Nội dung nộp tiền/chuyển tiền: “Họ và tên/tên tổ chức, Số CMND/Số ĐKKD (ngày 

và nơi cấp); Nộp tiền đặt cọc mua…..cổ phần của SCIC tại Vinamilk”. 
� Nhà đầu tư nước ngoài: 

Ngoài việc có thể nộp Tiền đặt cọc bằng đồng Việt Nam như đối với nhà đầu tư trong nước 

còn có thể lựa chọn nộp tiền ký quỹ bằng đô la Mỹ như sau: 

- Thủ tục: theo hướng dẫn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam tại Công văn 9028. Nhà 

đầu tư nước ngoài liên hệ với SCIC và ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam (VCB) để 

phối hợp thực hiện thủ tục. 

- Tỷ giá chuyển đổi: tỷ giá mua chuyển khoản đô la Mỹ của VCB niêm yết tại ngày 

Nhà đầu tư nộp tiền đặt cọc. 

 

Lưu ý :  

• Đơn đăng ký tham gia chào bán cạnh tranh của Nhà đầu tư chỉ được coi là hợp lệ nếu 

Tiền đặt cọc đã được chuyển vào tài khoản của SCIC theo quy định trước 16h00 ngày 

09/12/2016. 
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HƯỚNG DẪN ĐIỀN PHIẾU THAM DỰ CHÀO BÁN CẠNH TRANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
 
 

1. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham gia chào bán cạnh tranh:  

• Thời gian: Từ 09h00 ngày 12/12/2016 đến 14h00 ngày 12/12/2016 

• Địa điểm: Tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh - 16 Võ Văn Kiệt, 

Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh 

2. Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ là: 

• Phiếu do Đại lý cấp, có đóng dấu treo của Đại lý và đảm bảo điền đầy đủ, rõ ràng các 

thông tin theo quy định 

• Phiếu không được tẩy xóa hoặc rách nát 

• Phiếu ghi một mức giá duy nhất 

• Mức giá đặt mua không được thấp hơn giá khởi điểm chào bán và mức giá sàn của tại 

ngày tổ chức chào bán cạnh tranh 

• Bước giá: 100 đ 

• Nếu có sự khác nhau giữa số tiền đặt mua bằng số và số tiền đặt mua bằng chữ thì số tiền 

đặt mua bằng chữ sẽ được coi là có giá trị 

• Tống số cổ phần đặt mua bằng mức đăng ký 

• Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh phải được bỏ trong phong bì dán kín. 

3. Những trường hợp vi phạm: 

• Nhà đầu tư có tên trong hai hoặc nhiều Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh với tư cách là 

Nhà đầu tư 

• Các trường hợp không đáp ứng các điều kiện về Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp 

lệ theo quy định nêu trên 

• Không nộp hoặc nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh không đúng thời gian quy định 

nêu trên 

• Nhà đầu tư không thanh toán tiền mua cho toàn bộ hoặc một phần số cổ phần được quyền 

mua theo kết quả chào bán đúng thời gian quy định 

• Hủy đăng ký tham giao chào bán cạnh tranh không đúng thời hạn quy định 

• Không thực hiện giao dịch thỏa thuận qua HOSE hoặc không thực hiện ký Hợp đồng 

chuyển nhượng cổ phần theo quy định. 
 

Chú ý: Các phiếu chào bán cạnh tranh không hợp lệ sẽ bị coi là vi phạm Quy chế bán chào 

bán cạnh tranh và nhà đầu tư không được nhận lại tiền đặt cọc. 
 

  


