
Công ty cổ phần 

Lương y Võ Hoàng Yên 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

------------------------------ 

Ngày ……..tháng ….. năm 2016 
 

PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐÓNG GÓP ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN TRÀ THẢO DƯỢC LƯƠNG Y VÕ HOÀNG YÊN 
 

Tôi đã đọc kỹ và Thực sự có thiện chí với dự án này. 

 

Họ tên:  ................................................................................................................ Giới tính: Nam [__]  Nữ [__] 

Số ĐT 1:  ......................................................................... Số ĐT 2:  ...................................................................  

Ngày sinh:  ....................................................................... Quốc tịch:  .................................................................  

CMND / Passport:  .......................................................... Ngày cấp:  ..................................................................  

Nơi cấp:  .......................................................................... Ngày hết hạn:  ............................................................  

Nghề nghiệp:  ..................................................................  ...................................................................................  

Đơn vị:  ............................................................................  ...................................................................................  

Chức vụ:  ......................................................................... Email:  .......................................................................  

I-Mục đích đầu tư của tôi là: (đánh dấu một hoặc nhiều sự lựa chọn) 

[_]Hỗ trợ thầy Yên [_]Có lợi nhuận [_]Tăng phước đức 

[_]Chia sẻ Cộng đồng [_]Vui và có Ý nghĩa [_]Tăng kinh nghiệm 

[_]Khác: 

II-Tôi tình nguyện đóng góp bằng hình thức: 

[_]Tài chính [_]Kết nối nhà đầu tư [_]Trở thành nhà phân phối sản phẩm 

[_]Tài sản [_]Công sức & thời gian [_]Trí tuệ & Ý tưởng 

[_]Khác: 

III-Mức độ quan tâm của tôi đến các yếu tố liên quan đến quyết định về đầu tư? 

Các yếu tố 
Mức độ 

Không 

quan tâm 

Ít quan 

tâm 

Bình 

thường 

Quan 

tâm 

Rất quan 

tâm 

Nhân hiệu (uy tín) của thầy Yên      

Ý nghĩa của dự án (tính vì cộng đồng)      

Tính khả thi của dự án 

1- Quảng cáo & Xây dựng thương hiệu 
     

2- Tốc độ & Khả năng chinh phục thị trường      

3- Khả năng & thời gian hoàn vốn      

4- Chất lượng sản phẩm      

Năng lực quản lý điều hành (ekip nhân sự)      

Qui mô đầu tư      

Khác: 

 
     

Câu này bạn có thể bỏ trống (tùy theo nhận định cá nhân): 

Tôi đầu tư chỉ vì lý do quan trọng nhất là tin cậy tuyệt đối thầy Võ Hoàng Yên: Có[__]  

 



IV-Góp vốn tài chính: 

Nguyện vọng của tôi mong muốn trở thành CỔ ĐÔNG phổ thông: 

Số tiền VND tôi muốn đóng góp là: [_]1tr     [_]5tr     [_]10tr    [_]30tr     [_]50tr     [_]90tr 

Nguyện vọng của tôi mong muốn trở thành CỔ ĐÔNG chính: 

Số tiền VND tôi muốn đóng góp là: [_]100tr     [_]200tr     [_]300tr    [_]500tr     [_]1tỷ     [_]2tỷ 

Nguyện vọng của tôi mong muốn trở thành CỔ ĐÔNG sáng lập (cùng chí hướng & công sức): 

Số tiền VND tôi muốn đóng góp là: [_]100tr     [_]200tr     [_]300tr    [_]500tr     [_]1tỷ     [_]2tỷ 

Thời gian thực hiện hoàn tất việc góp vốn là bao lâu: 

[_]1 tháng [_]3 tháng [_]6 tháng 

V-Góp vốn khác: như đất đai, dây chuyền sx, công sức đóng góp… 

sẽ qui đổi thành tài chính hoặc % cổ phần tương đương khi họp Hội đồng quản trị 

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

VI-Ý kiến khác của tôi: 

 ................................................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................  

Kính đề nghị Ban lãnh đạo của Công ty Cổ phần Lương Y Võ Hoàng Yên cho tôi cơ hội được tham gia trở 

thành một trong những CỔ ĐÔNG thành viên của dự án này. 

Tôi là…………………………………………………………...………………………hoàn toàn đọc, hiểu rõ 

trước khi điền vào các ô trống khảo sát nhu cầu đầu tư trên với tinh thần tự nguyện cũng như tin tưởng tuyệt 

đối vào dự án hết sức ý nghĩa này và tôi xin cam kết sẽ không có bất cứ một khiếu nại hay tranh chấp nào 

xảy ra trong tương lai. 

 Ngày ……..tháng ….. năm 2016 

CHỮ KÝ 

 

 

 

 

 

Họ tên:…………………………………………… 

 


