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o

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

Hợp đồng Chuyển nhượng Cổ phần này (sau đâu gọi tắt là ‘Hợp đồng’) được lập và ký ngày    tháng   năm 20.…
giữa:

I BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Họ và tên (nếu là cá nhân)/Tên Công ty (nếu là tổ chức):
- Số CMND/ Hộ chiếu /ĐKKD………………………..do …………….……… cấp ngày ………..…..
- Địa chỉ: ……………………………………………………………...…………………………………
- Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……….…………………..…………………
- Đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

Dưới đây gọi là Bên A

II BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:

- Họ và tên (nếu là cá nhân)/Tên Công ty (nếu là tổ chức):
- Số CMND/ Hộ chiếu /ĐKKD………………………..do …………….……… cấp ngày ………..…..
- Địa chỉ: ……………………………………………………………...…………………………………
- Điện thoại:………………………………………….. Fax: ……….…………………..…………………
- Đại diện: ………………………………… Chức vụ: ……………………(tổ chức)

Dưới đây gọi là Bên B

Hai bên đã thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng cổ phần

1. Thông tin về cổ phần chuyển nhượng:

.1.1 Tên cổ phần: ...........................................................................................

.1.2 Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng.

.1.3 Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (bằng chữ: mười nghìn đồng một cổ phần).

2. Số lượng: .......................cổ phần (bằng chữ: ............................................................................ cổ phần).

Điều 2. Phí chuyển nhượng
Phí chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1, hợp đồng này là: ...................................  VND do Bên ...........

chi trả.
Điều 3. Giá trị mua bán và phương thức thanh toán
3.1 Giá trị mua bán Bên B phải thanh toán cho Bên A để nhận chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 1

Hợp đồng này là: .......................... đồng (.....................................................................................đồng)
3.2 Phương thức thanh toán: Các bên tự thực hiện việc thanh toán .

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các bên:

4.1 Bên A:

- Bàn giao đầy đủ cổ phiếu và tài liệu liên quan đến cổ phần chuyển nhượng cho Bên B.



- Có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng cho Bên B tại ……………………………...

- Thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân tạm tính cho Ngân hàng TMCP Bảo Việt (0,1% trên tổng giá trị
chuyển nhượng thỏa thuận giữa 2 bên ghi trong hợp đồng chuyển nhượng, nhưng không thấp hơn giá trị sổ
sách kế toán của Ngân hàng TMCP Bảo Việt tại thời điểm chuyển nhượng). Ngân hàng TMCP Bảo Việt
thay mặt người chuyển nhượng kê khai nộp thuế cho cơ quan thuế.

- Thực hiện nộp phí chuyển nhượng bằng 0,2% tổng giá trị chuyển nhượng, nhưng không thấp hơn giá
trị sổ sách BVB ghi nhậncho Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

- Bên A cam kết rằng:
 Số cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này hiện không có sự tranh chấp, chưa đem tặng, cho, trao

đổi, cầm cố hoặc một sự thoả thuận mua bán nào khác ngoài hợp đồng này và Bên A có toàn

quyền hợp pháp để chuyển nhượng số cổ phần này cho Bên B theo những điều khoản quy định
trong hợp đồng này.

 Bên A hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết trên.

4.2 Bên B:

- Thanh toán đầy đủ tiền nhận chuyển nhượng theo quy định trong hợp đồng cho Bên A.

- Kể từ ngày hợp đồng được Ngân hàng TMCP Bảo Việt xác nhận, Bên B chính thức là chủ sở hữu số
cổ phần nhận chuyển nhượng và được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần trên

tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt.

Điều 5: Điều khoản chung
- Các Bên cam kết sẽ thực hiện đúng các điều khoản đã thoả thuận, nếu Bên nào vi phạm sẽ chịu hoàn

toàn trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký kết. Mọi tranh chấp liên quan đến các điều khoản của

Hợp đồng này, nếu không thể giải quyết bằng thương lượng thì sẽ được đưa ra Toà án có thẩm quyền
của Việt Nam giải quyết, quyết định của Toà án là quyết định cuối cùng và các bên phải thi hành.

- Hợp đồng này gồm 02 trang, được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản,

01 bản lưu Ngân hàng TMCP Bảo Việt.
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