Tp.Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ……. năm ………

GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Kính gửi:

Công ty Cổ phần chứng khoán Bản Việt

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG
Tên Tổ chức/Cá nhân: ……………………….
- Mã số cổ đông: ………………………………
- Hiện đang sở hữu: ……………………………
- Số CMND/ĐKKD: …………………………..
- Ngày cấp: ……………Nơi cấp………………
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………….
- Số điện thoại: …………………………………

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG
- Tên Tổ chức/Cá nhân: ……………………….
- Mã số cổ đông: ………………………………
- Hiện đang sở hữu: ……………………………
- Số CMND/ĐKKD: …………………………..
- Ngày cấp: ……………Nơi cấp………………
- Địa chỉ liên hệ: ……………………………….
- Số điện thoại: …………………………………

Số cổ phần đề nghị chuyển nhượng
- Bằng số: ……………………………………………………………………………..
- Bằng chữ: ……………………………………………………………………………
Chữ ký bên chuyển nhượng
(đóng dấu nếu là tổ chức)

Chữ ký bên nhận chuyển nhượng
(đóng dấu nếu là tổ chức)

Ký nhận sổ cổ đông
(Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng)
- Ngày nhận: ……………………………....................
- Ngày nhận: ……………………………………….
- Ký và ghi rõ họ tên: …………………………..........
....…………..…………………………………..
……………………………………
Cam
kết của các bên:

- Ký và ghi rõ họ tên: ………………………….......
-

- Ký và ghi rõ họ tên: ………………………….
1.- KýBên
nhận
nhượng được sở hữu, hưởng các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ
và ghi
rõ chuyển
họ tên: ………………………….
phần được chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty Cổ
phần
Chứng
Việt kể từ ngày Giấy chuyển nhượng này được chuyển nhượng.
- Ký và
ghi rõkhoán
họ tênBản
: …………………………..
2. Các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (số lượng cổ
phần, giá cả, phương thức thanh toán, …). Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt không
giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa thuận nêu trên.
3.

Phí chuyển nhượng: 0.1%/Tổng mệnh giá chuyển nhượng (Tối thiểu: 50.000đ/lần)
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT
Ngày……/………/…………..

Ngày……/………/…………..

Bộ phận chuyển nhượng cổ phần

Tổng Giám đốc

Head Office
Bitexco ,15thFloor, 2 Hai Trieu St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3209
W: www.vcsc.com.vn | E: info@vcsc.com.vn

Transaction Office
10 Nguyen Hue St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3914 3772

Transaction Office
236 Nguyen Cong Tru St., Dist 1, HCMC, Vietnam
T: +84 8 3914 3588 | F: +84 8 3821 6168

Hanoi Branch
109 Tran Hung Dao St., Hoan Kiem Dist, HN, Vietnam
T: +84 4 6262 6999 | F: +84 4 6278 2688

