
 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN SUẤT ĂN HÀNG KHÔNG NỘI BÀI 

 

 

HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH MUA CỔ PHẦN 

(DÀNH CHO CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ) 

 

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 04/NQ-NCS-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2016 về việc phát 

hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài; 

Căn cứ Giấy chứng nhận chào bán số 65/GCN-UBCK do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nước cấp ngày 14/10/2016; 

Công ty Cổ phần Suất ăn Hàng không Nội Bài xin thông báo đến Quý cổ đông về thời gian, thủ 

tục thực hiện quyền mua cổ phần với nội dung sau: 

I. THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

 Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 06/12/2016 

 Quyền mua chỉ được chuyển nhượng 01 lần (bên nhận chuyển nhượng không được tiếp tục 

chuyển nhượng cho người khác) 

 Thủ tục thực hiện: Người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng điền đầy đủ thông tin 

vào Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần (theo mẫu của NCS) và thực hiện thủ 

tục chuyển nhượng trong thời hạn trên tại Trụ sở chính của Công ty theo địa chỉ sau:  

Sân bay Quốc tế Nội Bài – Xã Phú Minh – Huyện Sóc Sơn – Thành phố Hà Nội 

II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ NỘP TIỀN MUA CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM 

 Thời gian thực hiện: Từ ngày 14/11/2016 đến ngày 09/12/2016  

 Cách thức thực hiện: Cổ đông chưa lưu ký sẽ đăng ký thực hiện quyền tại NCS (địa chỉ trên) 

Bước 1: Cổ đông chuyển khoản tiền mua cổ phần vào tài khoản sau:  

Tên tài khoản : Công ty cổ phần Suất ăn hàng không Nội Bài 

Số hiệu tài khoản : 19166668888999 

Mở tại : Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Nội Bài 

Cổ đông điền đầy đủ thông tin vào Giấy đăng ký mua cổ phần (theo mẫu của NCS).  

Bước 2:  Cổ đông nộp trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo các tài liệu sau:  

(1) Giấy đăng ký mua cổ phần (đã điền đầy đủ thông tin), (2) Bản photo chứng minh thư nhân 

dân và (3) Giấy xác nhận nộp tiền của Ngân hàng cho Công ty cổ phần Suất ăn hàng không 

Nội Bài (địa chỉ nêu trên). 



ĐỊA CHỈ GỬI THƯ: 

Công ty cổ phần suất ăn hàng không Nội Bài 

Sân bay quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

(điện thoại liên hệ bà Nguyễn Thị Hà- Văn thư 0984680755) 

(Ngoài phong bì thư đề nghị ghi rõ nội dung “ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN”) 

Lưu ý:  

 Trong trường hợp đến nộp trực tiếp tại công ty, đề nghị cổ đông mang theo CMTND; Sổ 

Chứng nhận sở hữu cổ phần đã được cấp. 

 Nếu hồ sơ đăng ký mua cổ phần và tiền mua cổ phần không được nộp về Công ty đúng thời hạn 

trên thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua cổ phần phát hành thêm 

của Công ty. 

 Quý cổ đông có thể truy cập vào Website của Công ty: http://www.noibaicatering.com.vn để tải 

các biểu mẫu liên quan hoặc hoặc email: anhnt@noibaicatering.com.vn để được cung cấp thêm 

thông tin liên quan./. 

 

http://www.noibaicatering.com.vn/

