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…………………., ngày … tháng … năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
KIÊM HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG
Kính gửi:

-

Hội đồng Quản trị CTCP Gạch Ngói Đồng Nai
Công ty Cổ Phần Chứng Khoán Thành Phố Hồ Chí Minh (HSC)

Chúng tôi gồm:
1. Bên chuyển nhượng cổ phần: ...................................................................................................................................
CMND/ ĐKKD:................................... cấp ngày .............................. .tại .........................................................................
Mã số thuế : .....................................................................................................................................................................
Mã số cổ đông:..................................................... Là chủ sở hữu: .................................................................... cổ phần
Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ....................................................... Fax: ....................................................................................................
Đại diện bởi Ông (Bà) (Nếu là Tổ chức) : ......................................................................................................................
CMND số: ............................................... cấp ngày ............................. tại ........................................................................
2. Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: .........................................................................................................................
CMND/ ĐKKD:...................................... cấp ngày ........................... .tại .........................................................................
Mã số thuế: ......................................................................................................................................................................
Mã số cổ đông:..................................................... Là chủ sở hữu: .................................................................... cổ phần
Địa chỉ liên hệ: .................................................................................................................................................................
Số điện thoại: ....................................................... Fax: ....................................................................................................
Đại diện bởi Ông (Bà) (Nếu là Tổ chức): .......................................................................................................................
CMND số: ............................................... cấp ngày ............................. tại ........................................................................
Sau khi trao đổi thỏa thuận, chúng tôi cùng thống nhất:
Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng một số cổ phần
của CTCP Gạch Ngói Đồng Nai cụ thể như sau:
● Số lượng cổ phần chuyển nhượng: .................................................................................................................cổ phần
(Bằng chữ: ....................................................................................................................................................... cổ phần)
● Giá chuyển nhượng: ............................................................................................................................................ đồng
● Giá trị sổ sách: .................................................................................................................................................... đồng
● Giá tính thuế:....................................................................................................................................................... đồng
Đề nghị Công ty CPCK Thành Phố Hồ Chí Minh sang tên chủ sở hữu cho cổ phần theo các nội dung đã được
nêu trên.

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG CP
(ký, ghi rõ họ tên)

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CP
(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TP.HCM
XÁC NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ
Ngày
tháng
năm

Theo Quy chế chuyển nhượng cổ phần của CTCP Gạch Ngói Đồng Nai:
1/ Mọi nghĩa vụ liên quan và quyền lợi phát sinh đối với số cổ phần trên được chuyển nhượng theo quy
định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ của CTCP Gạch Ngói Đồng Nai sẽ thuộc sở hữu bên nhận
chuyển nhượng cổ phiếu kể từ ngày hai bên ký Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần này và được
CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận đã đăng ký.
2/ Các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh
toán, ..) Công ty CPCK Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có trách nhiệm đăng ký lại những thay đổi phát
sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông của CTCP Gạch Ngói Đồng Nai và
cấp/điều chỉnh Sổ chứng nhận cổ đông cho cổ đông. CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
không giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa thuận nêu trên.
3/ Phí chuyển nhượng = 0,2% giá trị chuyển nhượng tính trên mệnh giá cổ phần, tối thiểu là
50,000đ/hồ sơ, và tối đa là 5,000,000đ/hồ sơ. Bên chuyển nhượng có trách nhiệm nộp phí chuyển
nhượng.
4/ Các bên liên quan có trách nhiệm đọc và tuân thủ quy định của Quy chế chuyển nhượng cổ phần của
CTCP Gạch Ngói Đồng Nai.

Hồ sơ kèm theo gồm: (Tổ chức)
•

Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y bản chính)

•

Giấy bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc (sao y bản chính)

•

Giấy CMND của người đại diện Công ty (sao y bản chính)

•

Giấy CMND của người được ủy quyền (sao y bản chính) (nếu có)

•

Quyết định của HĐQT về việc chuyển nhượng ( hoặc nhận chuyển nhượng) cổ phần (Bản chính)

Hồ sơ kèm theo gồm: (Cá nhân)
•

CMND của cổ đông

