
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 _________, ngày ___ tháng ___ năm ____ 

PHIẾU ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN BAMBOO CAPITAL 

(Mã Trái phiếu: BCGH2126001) 

(Áp dụng đối với trường hợp Nhà đầu tư lựa chọn đặt cọc để đặt mua trái phiếu thông qua 

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 

I. THÔNG TIN CỦA BÊN ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU:  

1. Tên:  _______________________________________________ 

2. Số CMND/CCCD/HC 

(đối với cá nhân):  

Số: ____________ Ngày cấp: __/__/__ Nơi cấp: 

________________ 

3. Số GCNĐKKD (đối với tổ 

chức): 

Số: ____________ Ngày cấp: __/__/__ Cấp bởi: 

__________________ 

4. Địa chỉ liên hệ:  _______________________________________________ 

5. Điện thoại:  ____________Fax: __________Email: _______________ 

6. Tài khoản ngân hàng: Chủ tài khoản: ___________________________________ 

Số: ____________________________________________ 

Mở tại: _________________________________________ 

7. Tên người được uỷ quyền 

(đối với tổ chức): 

_________________Chức vụ: ______________________ 

8. Văn bản ủy quyền _______________________________________________ 

II. NỘI DUNG ĐẶT MUA TRÁI PHIẾU 

Sau khi nghiên cứu Bản Cáo Bạch chào bán Trái phiếu ra công chúng và Thông báo chào bán Trái 

phiếu (“Tài liệu chào bán”) của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, tôi/chúng tôi đồng ý đặt mua 

Trái phiếu với các nội dung sau: 

  



 

1. Đặt mua Trái phiếu 

Nội dung Giá trị 

Mã Trái phiếu  

Ngày phát hành  

Ngày đáo hạn  

Lãi suất  

Số lượng Trái phiếu đặt mua _______________________ trái phiếu 

Tổng giá trị mệnh giá Trái phiếu đặt mua _______________________ đồng 

Tổng số tiền đặt cọc mua Trái phiếu _______________________ đồng 

2. Thanh toán tiền đặt cọc mua Trái phiếu: 

2.1. Để thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền đặt cọc mua trái phiếu theo đăng ký như trên, tôi/chúng 

tôi đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội và đề 

nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội thực hiện phong tỏa 100% số tiền tương 

ứng với Tổng số tiền đặt cọc mua Trái phiếu mà tôi/chúng tôi nộp vào Tài khoản số 1001085159 

của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội mở tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, 

CN Hà Nội để đặt cọc chuẩn bị đặt mua Trái phiếu. Đồng thời, tại Ngày kết thúc đợt chào bán theo 

công bố của của Công ty Cổ phần Bamboo Capital, tôi/chúng tôi đồng ý ủy quyền không hủy 

ngang cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thực hiện giải tỏa và trích chuyển 

toàn bộ số tiền tương ứng với Tổng giá trị mệnh giá của số Trái phiếu mà tôi/chúng tôi đăng ký 

đặt mua sang Tài khoản Phong tỏa 100039733100003 của Công ty Cổ phần Bamboo Capital mở 

tại Ngân hàng TMCP Nam Á, Chi nhánh trung tâm kinh doanh để thực hiện nghĩa vụ thanh toán 

tiền đặt mua Trái Phiếu của tôi/chúng tôi theo Phiếu Đặt Mua này. 

2.2. Trường hợp tại Ngày kết thúc đợt chào bán theo công bố của Công ty Cổ phần Bamboo 

Capital, nếu tôi/chúng tôi không chuyển đủ tiền tương ứng với Tổng giá trị mệnh giá của số Trái 

phiếu mà tôi/chúng tôi đã đăng ký, tôi/chúng tôi hiểu rằng việc đặt mua Trái phiếu này đã bị hủy 

và Phiếu đặt mua Trái phiếu này không còn giá trị sử dụng. 

3. Cam đoan, bảo đảm và cam kết của Bên Đặt Mua 

3.1. Tôi/chúng tôi xác nhận và cam kết rằng đã nhận được, đã đọc, hiểu rõ và thuộc đối tượng được 

đăng ký mua và sở hữu Trái phiếu được chào bán theo Bản Cáo Bạch ngày 30 tháng 12 năm 2021, 

và đồng ý với Các Điều khoản và Điều Kiện của Trái phiếu chào bán. Tôi/chúng tôi xác nhận và 

cam kết sẽ tuân thủ mọi quy định liên quan đến Trái phiếu như được nêu trong Bản Cáo Bạch, Các 

Điều khoản và Điều Kiện và/hoặc các tài liệu khác liên quan đến việc phát hành Trái phiếu. 



 

3.2. Số lượng Trái phiếu mà Tôi/Chúng tôi được phép mua/sở hữu thực tế có thể thấp hơn số lượng 

trái phiếu đặt mua nêu trên bởi các lý do: (i) số lượng Trái phiếu đặt mua vượt quá số lượng Trái 

phiếu được phép chào bán; (ii) có sự sai sót trong quá trình tác nghiệp, hạch toán, nhập liệu.  

3.3. Tôi/Chúng tôi từ bỏ mọi quyền yêu cầu, khiếu nại, khiếu kiện (nếu có) đối với Tổ chức phát 

hành/Đại lý phát hành/Đại lý đăng ký trong trường hợp số lượng Trái phiếu được phép mua/sở 

hữu thực tế thấp hơn lượng Trái phiếu mà Tôi/Chúng tôi đã đăng ký mua. 

3.4. Tôi/chúng tôi cam kết sử dụng nguồn tiền hợp pháp của mình để mua Trái phiếu, và tự chịu 

trách nhiệm về việc ký kết và thực hiện đặt mua Trái Phiếu tại Phiếu Đặt Mua này.   

3.5. Tôi/chúng tôi đồng ý rằng Tổ Chức Phát Hành được quyền sử dụng các thông tin tại đây để 

đăng ký thông tin về việc sở hữu Trái phiếu, bao gồm cả việc gửi các thông báo, giấy tờ cần thiết 

cho chúng tôi với tư cách là Bên Đặt Mua hoặc người sở hữu Trái phiếu (tùy trường hợp áp dụng) 

và việc sử dụng tài khoản ngân hàng nêu trên để nhận các khoản thanh toán tiền gốc, lãi và các 

khoản thanh toán khác (nếu có) liên quan đến Trái phiếu. 

Bên Đặt Mua 

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) nhận đặt mua trái 

phiếu 

SHS xác nhận với Bên Đặt Mua Trái phiếu rằng chúng tôi đã nhận hồ sơ đặt mua Trái phiếu của 

Bên Đặt Mua và cam kết sẽ chuyển tiền đặt mua Trái phiếu theo chỉ dẫn của Bên Đặt Mua tại điểm 

1 và 2 nêu trên đồng thời cam kết chuyển trả lại tiền đặt cọc mua trái phiếu cho Bên Đặt Mua 

tương ứng theo thông tin đã đăng ký trong Phiếu Đặt Mua này trong trường hợp Bên Đặt Mua 

không được phân phối đủ số Trái phiếu đã đăng ký theo quy định.  

               .............,ngày......tháng.....năm 20....... 

 

  Người nhận hồ sơ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Người kiểm soát tiền đặt mua/ 

Phong tỏa tài khoản 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

                Đại diện SHS 

     (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) 

 

 


