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Mẫu 01
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH
—*—

Kính gửi : Công ty Cổ phần Lương thực Bình Định

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG :
Tên tổ chức/cá nhân : ……………………………………………………………………..…………….
Mã cổ đông : .....................

Số CMND/GCNĐKKD: …………………… Ngày cấp: ……/…../…….. Nơi cấp:..………………….
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):………………………..…………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………..…………………………………
Điện thoại: ………………….… ĐT di động: ……………………..… Fax: …………………..…
Số TK giao dịch:……………………… Tại Ngân hàng: ……………………………………………...
Hiện đang sở hữu: ………………………….. cổ phần của Công ty Cổ phần Lương  thực Bình Định,
tương ứng tổng mệnh giá (số lượng x 10.000 đ): ……………………………………………………….
Bên chuyển nhượng cam kết chuyển nhượng lại: …………………………………………….. cổ phần
(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………………...)
Giá chuyển nhượng: ……………………..đồng/cổ phần
Tổng giá trị chuyển nhượng: ………………………………. đồng
(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………….)
cho tổ chức/cá nhân có tên dưới đây có tên dưới đây (bên nhận chuyển nhượng):

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG:
Tên tổ chức/cá nhân : ……………………………………………………………………..…………….
Mã cổ đông (nếu có): .....................  Cấp mới: .....................

Số CMND/GCNĐKKD: …………………… Ngày cấp: ……/…../…….. Nơi cấp:..………………….
Tên của người đại diện pháp luật (nếu là tổ chức):………………………..…………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………..…………………………………
Điện thoại: ………………….… ĐT di động: ……………………..… Fax: …………………..…
Số TK giao dịch:……………………… Tại Ngân hàng: ……………………………………………...
(Số tài khoản đã đăng ký ở trên sẽ được dùng để Công ty chi trả cổ tức khi đến kỳ hạn )

Hiện đang sở hữu: ………………………….. cổ phần của Công ty Cổ phần Lương  thực Bình Định,
tương ứng tổng mệnh giá (số lượng x 10.000 đ): ……………………………………………………….

III. THANH TOÁN TIỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN  :
Do bên chuyển nhượng  và bên nhận  chuyển nhượng  tự thực hiện



IV. CAM KẾT CỦA HAI BÊN :
- Bên chuyển nhượng cam kết đang sở hữu hợp pháp và chưa chuyển nhượng, tặng cho, cầm cố, thế
chấp số cổ phần trên.

- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cùng cam kết chịu hòan toàn trách nhiệm về tính
chính xác của các thông tin đã kê khai trong Giấy đề nghị chuyển nhượng , tự chịu hòan tòan trách

nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. Trong trường hợp có
tranh chấp phát sinh từ việc chuyển nhượng, các bên tham gia chuyển nhượng tự giải quyết tranh chấp
này và cam kết không khiếu nại hay khiếu kiện Công ty Cổ phần Lương  thực Bình Định.
- Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng cam kết đảm bảo cho Công ty Cổ phần Lương thực
Bình Định không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào (nếu có) về việc vi phạm chuyển nhượng theo qui
định của pháp luật hiện hành hoặc bất kỳ tranh chấp nào phát sinh  giữa các bên tham gia chuyển
nhượng hay với bên thứ ba liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Các bên tham gia chuyển nhượng cổ phần chịu trách nhiệm nộp thuế và các nghĩa vụ tài chính có

liên quan đến khỏan thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng theo qui định pháp luật.
- Bên nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ
thời điểm chuyển quyền sở hữu (thời điểm mà cổ phần được chuyển nhượng được ghi vào Sổ Cổ
đông cho bên nhận chuyển nhượng).

* Lưu ý: - Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng phải trực tiếp thực hiện thủ tục ký chuyển
nhượng tại Công ty. Trường hợp không trực tiếp đến, phải có giấy ủy quyền có chứng thực .

- Hồ sơ kèm theo: Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, bản chính C MND/hộ chiếu
(kèm theo 1 bản photo CMND/hộ chiếu)

 Ngày ……/……/…………..
Bên chuyển nhượng Bên nhận chuyển nhượng
(Ký và ghi rõ họ tên)  (Ký và ghi rõ họ tên)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LƯƠNG THỰC BÌNH ĐỊNH

- Số tiếp nhận………., ngày ……/……/………… Vào Sổ Cổ đông ngày: ……/……/…………
- Phí chuyển nhượng: 50.000 đồng
- Thuế TNCN phải nộp (0,1% x giá chuyển nhượng x số lượng): ………………………… đồng
- Tổng số tiền phải nộp:                                                                   ………………………… đồng

BỘ PHẬN XỬ LÝ TRƯỞNG PHÒNG


