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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CHỨNG KHOÁN 

                                                                           Số .........................................CN/FPTS/FCM 

 

Hợp đồng này được lập tại .................................., ngày ...... tháng ...... năm 20...... giữa: 

BÊN A: BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: 

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa): .  ............................................................................  Mã cổ đông:  .......................  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:  .......................................  Ngày cấp: .................................  Nơi cấp:  ..............................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................................................  

Người đại diện:  ............................................................  Chức vụ: .................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ........................................  Ngày cấp: .................................  Nơi cấp:  ..............................  

Điện thoại:  ...................................................................  Email: .....................................................................................  

BÊN B: BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 

TÊN CÁ NHÂN/TỔ CHỨC (in hoa): .  ............................................................................  Mã cổ đông:  .......................  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:  .......................................  Ngày cấp: .................................  Nơi cấp:  ..............................  

Địa chỉ:  ..........................................................................................................................................................................  

Người đại diện:  ............................................................  Chức vụ: .................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: ........................................  Ngày cấp: .................................  Nơi cấp:  ..............................  

Điện thoại:  ...................................................................  Email: .....................................................................................  

Hai bên thống nhất ký kết hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán với các điều khoản sau: 

Điều 1: Bên A đồng ý chuyển nhượng số chứng khoán do Bên A đang sở hữu hợp pháp cho Bên B với các thông 

tin chi tiết về chứng khoán như sau:                                                                      

Tên chứng khoán:  ............................................................................................................  Mã chứng khoán: ................  

Mệnh giá: ......................................................................  Loại chứng khoán:  .................................................................  

Số lượng chuyển nhượng:  ............................................  Giá chuyển nhượng:  ..............................................................  

Giá trị chuyển nhượng:  ..................................................................................................................................................   

Giá trị chuyển nhượng bằng chữ:  ..................................................................................................................................  

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

Điều 2: Việc thanh toán số tiền chuyển nhượng số chứng khoán trên do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm 

trước pháp luật. 

Điều 3: Tất cả quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số chứng khoán được chuyển nhượng thuộc về bên B kể từ ngày 

ký kết hợp đồng. 

Điều 4: Phí chuyển nhượng do bên A nộp theo quy định. 

Điều 5: Hợp đồng này được lập thành 03 bản tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau. Trong trường hợp có thêm bản 

tiếng Anh thì bản tiếng Việt được dùng làm căn cứ. Mỗi bên giữ một bộ và Công ty chứng khoán lưu giữ một bộ. 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG* 
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG* 
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

XÁC NHẬN CỦA TCPH** 
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 

Tôi xác nhận Bên A đồng ý chuyển nhượng  

cho Bên B với các thông tin như trên. 

 

Công ty Cổ phần chứng khoán FPT được Tổ chức phát hành ủy quyền quản lý cổ đông, có trách nhiệm thực hiện  

việc chuyển nhượng và thực hiện các quyền liên đới với cổ đông theo hợp đồng chuyển nhượng này. 

Xác nhận của Công ty Cổ phần chứng khoán FPT 

  

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: 

(*) Sử dụng đúng mẫu chữ ký, mẫu dấu đã đăng ký với FPTS 
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(**)Xác nhận của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật hoặc người ủy quyền hợp pháp của tổ chức phát hành trong trường hợp cổ đông 

chuyển nhượng qua tổ chức phát hành. 


