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      GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM 
                         Mệnh giá: 10.000đ 

 Hôm nay, ngày…../…../.....…., tại......……………............................................., hai bên có tên dưới đây: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

 

- Họ và tên: ..............................................................  

- Mã số cổ đông : .....................................................  

- Số CMND/ĐKKD/STC: ..........................................  

- Ngày cấp: ..............................................................  

- Nơi cấp: .................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: .......................................................  

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

- Số điện thoại: ........................................................  

- Số dư hiện tại: .....................................................  

- Số dư sau CN: .....................................................  

 

- Họ và tên: ..................................................................  

- Mã số cổ đông : ........................................................  

- Số CMND/ĐKKD/ STC: ............................................  

- Ngày cấp: ..................................................................  

- Nơi cấp: ....................................................................  

- Địa chỉ liên hệ: ..........................................................  

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

- Số điện thoại:  ...........................................................  

- Số dư hiện tại: .........................................................  

- Số dư sau CN: .........................................................  

Số cổ phần được chuyển nhượng 

- Bằng số: ...........................................................................................................................  

- Bằng chữ: .......................................................................................... (Mệnh giá 10.000đ) 

Đã tự nguyện thoả thuận việc chuyển nhượng cổ phần với nội dung sau:  

1. Cam kết của các Bên: 

   - Bên chuyển nhượng cổ phần:  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về quyền sở hữu và quyền chuyển nhượng cổ phần; số cổ phần 

trên hiện không cầm cố hay bảo đảm cho bất kỳ nghĩa vụ nào với bên thứ ba và được phép chuyển 

nhượng. 

   - Bên nhận chuyển nhượng cổ phần:  

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn nhận chuyển nhượng cổ phần; 

đủ điều kiện nhận chuyển nhượng số cổ phần đã đăng ký theo qui định của Pháp luật và của Công 

ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam. 

2. Giá chuyển nhượng, phương thức thanh toán (giao nhận tiền) và các điều kiện chuyển nhượng do 
hai bên tự thoả thuận và tự chịu trách nhiệm, không liên quan đến Công ty Cổ phần Phát triển Điện 
lực Việt Nam (VNPD) và CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI). VNPD và SSI không giải quyết các 
tranh chấp phát sinh có liên quan đến các thỏa thuận trên. SSI chỉ có trách nhiệm đăng ký lại 
những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Sổ đăng ký cổ đông và cấp/điều 
chỉnh giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho cổ đông. 

3. Bên nhận chuyển nhượng trở thành cổ đông của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam   
và được nhận toàn bộ cổ tức, quyền mua thêm cổ phần mới phát hành và được hưởng mọi quyền 
lợi khác phát sinh từ số cổ phần nói trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của 
Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kể từ ngày Giấy chuyển nhượng này được SSI xác 
nhận đã đăng ký.  
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 4. Phí chuyển nhượng: 0.3% Giá trị lô cổ phiếu yêu cầu chuyển quyền sở hữu tính theo mệnh giá 
nhưng không thấp hơn 100.000 đồng (Một trăm nghìn đồng)/ 01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu; 
tối đa là 3.500.000 đồng (Ba triệu năm trăm nghìn đồng)/01 bộ hồ sơ chuyển quyền sở hữu.  Bên 
chuyển nhượng có trách nhiệm nộp phí chuyển nhượng. 

5. Hai bên đã thống nhất toàn bộ nội dung của Giấy chuyển nhượng và cùng ký tên xác nhận dưới 
đây. 

Chữ ký bên chuyển nhượng 

(Ký, Ghi rõ Họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký bên nhận chuyển nhượng 

(Ký, Ghi rõ Họ tên) 

 

 

 

      

 

 

                               Ngày ........ tháng…….. năm ……….. 

Xác nhận của CTCP Chứng khoán Sài Gòn: 

 

NV nhận hồ sơ 
 

NV thực hiện 
 

Kiểm soát 
 

Giám đốc 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


