
 

 

 

 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Hôm nay, ngày ............. tháng ............ năm …........, tại ................................, Chúng tôi gồm có: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A): ......................................................................................... 

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

Điện thoại: ...........................................................  Fax: .................................................................. 

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

CMND/HC/TCC/GPĐKKD số: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: .................... 

Do Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ............................................... 

Chức vụ: .................................................................................................................... làm đại diện. 

CMND/HC/TCC số: ............................... Ngày cấp: ......................... Nơi cấp: .............................. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B): ............................................................................. 

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

Điện thoại: ............................................................ Fax: ................................................................. 

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

CMND/HC/TCC/GPĐKKD số: .......................... Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: .................. 

Do Ông (Bà): .................................................................... Sinh năm: ............................................ 

Chức vụ: ..................................................................................................................... làm đại diện. 

CMND/HC/TCC số: ............................. Ngày cấp: .................................Nơi cấp: ......................... 

Bên A/Bên B gọi riêng là “Bên” và gọi chung là “Hai bên”/ “Các bên” 

Hai bên thống nhất ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (sau đây gọi tắt là 

“Hợp đồng”) với các điều khoản sau: 

Điều 1: Đối tượng Hợp đồng 

Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phần do Bên A đang 

sở hữu hợp pháp tại Ngân hàng TMCP Nam Á với các thông tin chi tiết như sau:  

- Tên tổ chức phát hành: Ngân hàng TMCP Nam Á. 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: ............................................................................ cổ phần.  

- Số series cổ phiếu: .................................................................................................................. 

Điều 2: Giá chuyển nhượng và phương thức thanh toán 

1. Giá chuyển nhượng: ................................. đồng/ cổ phiếu 

2. Tổng giá trị Hợp đồng: ...................................................................................................đồng.  
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(Bằng chữ: ......................................................................................................................đồng).  

3. Phương thức thanh toán: Việc thanh toán số tiền chuyển nhượng cổ phần và thời gian thanh 

toán do Hai bên tự thỏa thuận thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

Điều 3: Thuế, phí chuyển nhượng 

Bên A chịu trách nhiệm nộp các loại thuế, phí liên quan đến Hợp đồng này theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 4: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Bên A  

1. Yêu cầu Bên B thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo quy định trong Hợp đồng.  

2. Thực hiện nghĩa vụ chuyển nhượng cổ phần cho Bên B theo thỏa thuận trong Hợp đồng. 

3. Bên A cam kết chịu trách nhiệm về việc:  

a. Số cổ phần chuyển nhượng được sở hữu hợp pháp và được phép chuyển nhượng tự do.  

b. Số cổ phần được ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này được phép chuyển nhượng như cổ 

phiếu phổ thông, hiện không cầm cố và chưa đặt cọc/chuyển nhượng/hứa chuyển 

nhượng cho bất kỳ ai.  

4. Trong trường hợp Bên A vì lý do bất kỳ mà không thực hiện chuyển nhượng cổ phần theo 

quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải hoàn trả số tiền đã nhận như trên và bồi thường thiệt 

hại cho Bên B một khoản tiền bằng …… % giá trị của Hợp đồng này, tức 

……………………… đồng (Bằng chữ: …………………………………………………). 

5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 5: Quyền, nghĩa vụ và cam kết của Bên B 

1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho Bên A tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần theo quy định 

tại Điều 1 của Hợp đồng này.  

2. Được quyền sở hữu số cổ phần quy định tại Điều 1 của Hợp đồng này, đồng thời hưởng mọi 

quyền lợi phát sinh cũng như các nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều 

lệ của Ngân hàng TMCP Nam Á kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có 

xác nhận của Ngân hàng TMCP Nam Á và đã được Ngân hàng TMCP Nam Á/ Đơn vị quản 

lý Sổ cổ đông ghi đầy đủ thông tin vào Sổ đăng ký cổ đông.  

3. Bên B cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ 

phần theo quy định của Hợp đồng. 

4. Trong trường hợp Bên B vì lý do bất kỳ mà không thực hiện nhận chuyển nhượng cổ phần 

theo quy định trong Hợp đồng này, sẽ phải bồi thường thiệt hại cho Bên A một khoản tiền 

bằng …… % giá trị của Hợp đồng này, tức ……………………… đồng (Bằng chữ: 

…………………………………………………). 

5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp đồng này. 

Điều 6: Phương thức giải quyết tranh chấp 

1. Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, Các bên cùng nhau 

thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau. 



 

2. Trong trường hợp tranh chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng thì một trong 

Các bên có quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của 

pháp luật. 

Điều 7: Điều khoản thi hành 

1. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.  

2. Mọi sửa đổi, bổ sung Hợp đồng được lập bằng văn bản và là một phần không thể tách rời 

của Hợp đồng này. 

3. Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Bên A giữ 01 (một) 

bản, Bên B giữ 01 (một) bản, Ngân hàng TMCP Nam Á giữ 01 (một) bản để thực hiện. 

                      BÊN A                                                                   BÊN B 

            (Ký, ghi rõ họ tên)                                                  (Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


