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Stt Tiêu chí nhà đầu tư tham gia đấu giá 
Yêu cầu hồ sơ đăng ký năng lực nhà 

đầu tư đáp ứng điều kiện 
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Là nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong 

nước và nhà đầu tư tổ chức nước ngoài 

theo quy định pháp luật 

- Đơn đăng ký tham gia năng lực nhà 

đầu tư (Phụ lục 01 – Quy chế bán đấu 

giá cổ phần theo lô ) 

- Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/ 

Hộ chiếu/Giấy tờ tùy thân hợp lệ khác 

đối với cá nhân hoặc Bản sao Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tư/các giấy tờ 

tương đương (theo quy định của pháp 

luật) đối với tổ chức. 

- Giấy ủy quyền người nộp hồ sơ (nếu 

có)  
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Có năng lực tài chính đáp ứng các tiêu 

chí sau:  

1. Tiêu chí chung: 

- Có năng lực tài chính. 

- Có cam kết gắn bó lợi ích lâu dài với 

doanh nghiệp. 

- Có phương án tiếp tục sử dụng lao 

động hiện có. 

- Có khả năng hỗ trợ Công ty để mở 

rộng thị trường, nâng cao năng lực tài 

- Đối với nhà đầu tư cá nhân: 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân 

hàng chứng minh đủ nguồn vốn để mua 

trọn lô cổ phần tính theo giá khởi điểm 

+ Tài liệu chứng minh có ít nhất 05 

năm kinh nghiệm tổ chức hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương 

mại, có cùng ngành nghề kinh doanh 

phù hợp với Công ty cổ phần Thương 

mại Miền núi Thanh Hóa. 



chính, quản trị doanh nghiệp, chuyển 

giao, ứng dụng công nghệ mới, đào tạo 

nguồn nhân lực, nâng cao hiệu quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh và sức cạnh 

tranh của doanh nghiệp. 

- Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ 

phần theo lô sau khi hoàn tất việc mua 

cổ phần và trở thành cổ đông chính của 

Công ty phải thực hiện đúng những 

cam kết gắn bó lợi ích và hỗ trợ doanh 

nghiệp phát triển. Trường hợp không 

thực hiện đúng cam kết dẫn đến thiệt 

hại cho doanh nghiệp thì Nhà đầu tư 

phải chịu trách nhiệm bổi thường theo 

quy định của pháp luật hiện hành. 

2. Tiêu chí cụ thể: 

- Đối với Nhà đầu tư trong nước (Tổ 

chức, cá nhân):  

Nhà đầu tư phải có kinh nghiệm lãnh 

đạo, quản lý điều hành các công ty 

khác tối thiểu 05 năm. Bên cạnh đó, 

nhà đầu tư cá nhân cần chứng minh 

năng lực tài chính thể hiện bằng số dư 

tối thiểu đủ mua lô cổ phần tính theo 

giá khởi điểm và có xác nhận của ngân 

hàng tại thời điểm nộp đơn đăng ký 

tham gia mua cổ phần. 

- Đối với các Nhà đầu tư nước ngoài:  

Nhà đầu tư nước ngoài phải chứng 

minh năng lực tài chính thể hiện bằng 

số dư tối thiểu đủ mua lô cổ phần tính 

theo giá khởi điểm và có xác nhận của 

ngân hàng tại thời điểm nộp đơn đăng 

ký tham gia mua cổ phần 

Phải mở tài khoản tiền gửi tại một tổ 

chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo 

quy định của pháp luật Việt Nam về 

ngoại hối. Mọi hoạt động liên quan đến 

mua cổ phần đều phải thông qua tài 

khoản này. 

- Đối với nhà đầu tư tổ chức: 

+ Tài liệu chứng minh có ít nhất 05 

năm kinh nghiệm tổ chức hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương 

mại, có cùng ngành nghề kinh doanh 

phù hợp với Công ty cổ phần Thương 

mại Miền núi Thanh Hóa. 

+ Báo cáo tài chính năm 2013, 2014 

được kiểm toán phải có lãi 

- Đối với nhà đầu tư nước ngoài: 

+ Tài liệu chứng minh có ít nhất 05 

năm kinh nghiệm tổ chức hoạt động sản 

xuất kinh doanh trong lĩnh vực thương 

mại, có cùng ngành nghề kinh doanh 

phù hợp với Công ty cổ phần Thương 

mại Miền núi Thanh Hóa. 

+ Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân 

hàng chứng minh đủ nguồn vốn để mua 

trọn lô cổ phần tính theo giá khởi điểm. 
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Cam kết không chuyển nhượng cổ 

phần trong thời hạn tối thiểu 05 năm kể 

từ ngày sở hữu cổ phần. 

- Văn bản cam kết của nhà đầu tư không 

chuyển nhượng cổ phần trong thời hạn 

tối thiểu 05 năm kể từ ngày sở hữu cổ 

phần.  

 

Số lượng hồ sơ: Nhà đầu tư nộp 01 bộ hồ sơ bằng tiếng Việt theo quy định.  

 


