
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

M2-CEO 

 

GIẤY YÊU CẦU CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O 

1.  Bên chuyển nhượng: 

Họ và tên:  ………………………………………………………………………………………………………... 

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………………… 

CMND/ĐKKD số:  ………………. Cấp ngày: …./…./ ….. Tại: ……………………………… ………………. 

Tên người đại diện (nếu là tổ chức) ………………………………………………………………….…………... 

Điện thoại: ……………….…  Fax  ………………………Mobile: ………………………………….…………. 

Số cổ phần sở hữu: ……………………….. GCNSHCP/ Mã cổ đông số: …………….................……………… 

2.  Bên nhận chuyển nhượng: 

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………..…………….. 

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

CMND/ĐKKD số:  ………………. Cấp ngày: …./…./ ….. Tại: ………………………………………………… 

Tên người đại diện (nếu là tổ chức) ……………………………………………………………..……………….. 

Điện thoại: ……………….…  Fax  ………………………Mobile: ………………………………...…………… 

3.  Nội dung chuyển nhượng: 

3.1. Số cổ phần chuyển nhượng: ………………………………………………………………..………………. 

(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….……………….) 

3.2. Tổng giá trị chuyển nhượng (tính theo mệnh giá): …………………………………………..……………… 

(bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….……………….) 

3.3. Loại cổ phần chuyển nhượng: ………………………………………………………………………………. 

4. Cam kết của hai bên: 

4.1. Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp 

pháp của việc chuyển nhượng này. 

4.2. Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp tác của cổ đông kể từ ngày Giấy 

yêu cầu chuyển nhượng này được chấp nhận.  

4.3. Cam kết thanh toán phí chuyển nhượng bằng 0,2% tổng mệnh giá chuyển nhượng nhưng không thấp hơn 

50.000VND/01 lần chuyển nhượng và không cao hơn 500.000VND/01 lần chuyển nhượng cho Công ty cổ phần 

đầu tư  C.E.O. Người thanh toán phí: 

Bên chuyển nhượng thanh toán                             Bên nhận chuyển nhượng thanh toán  

        Hà nội, ngày ….. tháng …. năm 20 

NGƯỜI CHUYỂN NHƯỢNG 

(ký ghi rõ họ tên) 

 

NGƯỜI NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(ký ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

CHẤP NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  C.E.O 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG NGƯỜI PHÊ DUYỆT 

CÁN BỘ QLCĐ                   PHỤ TRÁCH QLCĐ CHỦ TỊCH HĐQT/NGƯỜI ĐƯỢC UQ 

 

 


