
 

                                                         

 

                                                        SSI-THQ/012 

                                                                                                                               

GIAÁY HỦY ÑAÊNG KYÙ MUA CHÖÙNG KHOAÙN 

 

Kính gửi:  Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam (VNPD); 

Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (SSI) 
 

Họ tên: ………………………………………………………………………………………………. 

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………… 

Số ĐKNSH (*): …….……………………………………………………………………………….. 

Số điện thoại: ………………………………………………………………………………………...                                                

Mã số cổ đông : ……………………………………………………………………………………… 

Đề nghị Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

HỦY thực hiện mua loại chứng khoán sau: 
 

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam  

- Mệnh giá: 10.000 đồng 

- Tỷ lệ:        100:7,6243 

- Giá phát hành : 10.000 đồng 

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền : 13/08/2015 

- Nội dung yêu cầu: 
 

Số lượng CK 

được mua 

Số lượng CK đã 

đăng ký đặt mua 

Số lượng CK hủy 

đăng ký đặt mua 

Số tiền nhận lại Ghi chú 

 

…………… CP 

 

…………… CP 

 

…………… CP    
     

… ..…………….   đ    

 

 
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm hủy đăng ký mua quyền chứng khoán trên. Nếu quá thời hạn 

quy định ngày 14/09/2015 tôi không đến VNPD/ SSI đăng ký lại thì đồng nghĩa với việc tôi từ 

chối quyền mua này. 

                                                                                                         Khách hàng                                                

                                                                                                  (Ký, Ghi rõ họ tên) 

 

  

 

             

___________________________________________________________________________ 

Phần xác nhận của VNPD/ SSI: 

Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam/ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn xác 

nhận khách hàng đã nhận lại đủ tiền mặt mua CK. 

 Hà Nội, ngày …. tháng…. năm 2015  

        Người lập                               Kiểm soát                                             Giám đốc 

(Ký, Ghi rõ họ tên)                  (Ký, Ghi rõ họ tên)                           (Ký, Ghi rõ họ tên)   

 

 

 

 

 

   

 

 

 * Ghi chú: Số ĐKNSH: Số CMND, số giấy phép thành lập công ty – đối với NĐT trong nước  

và mã NĐTNN – đối với NĐT nước ngoài. 


