
 

(Mẫu số 01 Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần đối với cổ đông cá nhân). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  Cần Thơ, ngày …... tháng …  năm 2015.      

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

(CANTHOWASSCO) 

I. Bên chuyển nhượng (Bên A) 

Họ tên: .............................................................................................................................. 

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

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

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

Số chứng nhận sở hữu cổ phần:...........................................................(Ví dụ: CTN-300) 

Số cổ phần đang sở hữu: ................................................................................................... 

(bằng chữ.........................................................................................................................) 

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

II. Bên nhận chuyển nhượng (Bên B) 

Họ tên: .............................................................................................................................. 

Số CMND/Hộ chiếu/CNĐKKD:....................................................................................... 

Ngày cấp:.........../........./...........Nơi cấp:........................................................................... 

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

Điện thoại:  ….................................................................................................................. 

Số chứng nhận sở hữu cổ phần .: (nếu có):....................................................................... 

Số cổ phần đang sở hữu (nếu có): .................................................................................... 

(bằng chữ.........................................................................................................................) 

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

Đề nghị cấp mới Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần nhận chuyển nhượng  (nếu chưa có sổ 

chứng nhận cổ phần)    

 



 

III. Nội dung chuyển nhượng 

1. Số cổ phần chuyển nhượng:..............................................................................CP  

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

2. Tổng giá trị chuyển nhượng.............................................VNĐ  

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

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

IV. Cam kết của hai bên: 

- Hai bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính 

hợp pháp của việc chuyển nhượng này; 

- Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng, hai bên tự thỏa thuận và thực hiện. 

- Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của 

cổ đông kể từ ngày Giấy yêu cầu chuyển nhượng này được CANTHOWASSCO chấp 

nhận và người nhận chuyển nhượng được ghi nhận vào Sổ đăng ký cổ đông của 

CANTHOWASSCO. 

Bên chuyển nhượng thanh toán phí       Bên nhận chuyển nhượng thanh toán phí  

           Bên chuyển nhượng                                   Bên nhận chuyển nhượng 

           (Ký và ghi rõ họ tên)                    (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

(Mẫu số 02: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: Hợp đồng chuyển nhượng do các bên tự 

thỏa thuận nhưng phải bao gồm các nội dung trong hợp đồng mẫu này). 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Số: …..../HĐCNCP 

Hợp đồng này được lập ngày …… tháng …… năm 2015 giữa: 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên A)  

Tên Cổ đông: .................................................................................................................... 

Số CMND/CNĐKDN:............................Ngày cấp:......./..../..........Nơi cấp: .................... 

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

Điệnthoại:.......................................................................................................................... 

Người đại diện theo pháp luật (đối với cổ đông tổ chức):................................................ 

Người đại diện quản lý phần vốn góp CANTHOWASSCO:............................................ 

Số chứng nhận sở hữu cổ phần:............................................................(Ví dụ: CTN-300) 

Số cổ phần đang sở hữu: ..............................................................................................CP 

(bằng chữ.........................................................................................................................) 

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (Bên B) 

Tên: ................................................................................................................................... 

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

Số CNĐKDN (nếu là tổ chức)......................Ngày cấp:......./..../.......Nơi cấp: ................. 

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

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)................................................................. 

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

Số chứng nhận sở hữu cổ phần  (nếu có):......................................................................... 

Số cổ phần đang sở hữu (nếu có): .................................................................................... 

(bằng chữ.........................................................................................................................) 

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng. 



 

Hai bên cùng đồng ý ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với các điều khoản sau: 

1. Bên A đồng ý chuyển nhượng cho Bên B: 

- Số lượng:..................................cổ phần của CANTHOWASSCO. 

(Bằng chữ: ....................................................................................................................... ). 

- Loại cổ phần: tự do chuyển nhượng 

- Tổng giá trị chuyển nhượng:  ......................................................................... đồng 

(Bằng chữ:  ...................................................................................................................... ). 

2. Toàn bộ quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng nói 

trên sẽ được chuyển cho Bên B kể từ ngày Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ 

nhận được hồ sơ chuyển nhượng hợp lệ và những thông tin về người nhận chuyển 

nhượng cổ phần theo quy định được ghi vào sổ đăng ký cổ đông của 

CANTHOWASSCO. 

3. Việc thanh toán số tiền chuyển nhượng số cổ phần trên do hai bên tự thực hiện 

và chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

4. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ không có nghĩa vụ giải quyết các 

tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa các bên trong việc chuyển nhượng cổ phần. 

5. Đề nghị Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ thực hiện chuyển nhượng 

cổ phần theo các nội dung trên. 

6. Các bên cam kết thực hiện đúng nghĩa vụ và quyền lợi quy định trong Hợp 

đồng chuyển nhượng cổ phần này. 

7. Toàn bộ phí chuyển nhượng do Bên …. chịu và có trách nhiệm nộp tại Phòng 

Tài chính – Kế toán của CANTHOWASSCO. Sau khi hoàn tất thực hiện nghĩa vụ phí, 

CANTHOWASSCO sẽ cấp mới hoặc cập nhật Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Hợp đồng này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 

(một) bản và 01 (một) bản gửi Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. 

Bên A 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên B 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

  

 

 

 



 

(Mẫu số 03: Đăng ký thông tin cổ đông đối với người nhận chuyển nhượng là cá nhân) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Cần Thơ, ngày .....tháng.... năm ...... 

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN CỔ ĐÔNG 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

Họ tên: .............................................................................................................................. 

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

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

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

Số cổ phần đang sở hữu: ................................................................................................... 

(bằng chữ........................................................................................................................). 

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

Đề nghị quý Công ty cấp sổ mới. Lý do:  

1. Theo hợp đồng mua bán số …………. ngày……………..  

2. Thay đổi thông tin cá nhân: 

 Họ tên: ................................................................................................................... 

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

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

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

 Số chứng nhận sở hữu cổ phần:................................................(Ví dụ: CTN-300) 

 Số cổ phần đang sở hữu:........................................................................................ 

(bằng chữ.............................................................................................................). 

 Loại cổ phần:       tự do ………                                 hạn chế:………..      

     Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 



 

(Mẫu số 04: Giấy ủy quyền đối với cổ đông cá nhân) 

 

Cần Thơ, ngày .....tháng.... năm ...... 

GIẤY ỦY QUYỀN 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC CẦN THƠ 

(CANTHOWASSCO) 

I. Bên ủy quyền:  

Tên cổ đông: ..................................................................................................................... 

Số CMND:............................Ngày cấp:........./...../..........Nơi cấp: ................................... 

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

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

Số chứng nhận sở hữu cổ phần:............................................................(Ví dụ: CTN-300) 

Số cổ phần đang sở hữu: ..............................................................................................CP  

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

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

II. Bên nhận ủy quyền 

Họ tên: .............................................................................................................................. 

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

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

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

Số chứng nhận sở hữu cổ phần (nếu có):.............................................(Ví dụ: CTN-300) 

Số cổ phần đang sở hữu (nếu có): .................................................................................... 

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

Loại cổ phần:   tự do chuyển nhượng 

III. Nội dung ủy quyền:  

Bên được ủy quyền thay mặt Bên ủy quyền thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần tại 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ. Bên được ủy quyền không được phép ủy 

quyền lại. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 



 

IV. Thời hạn ủy quyền:  

Bên được ủy quyền thực hiện công việc theo ủy quyền cho đến khi thủ tục chuyển 

nhượng được hoàn tất.  

Bên ủy quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền 

thay mặt Bên ủy quyền thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. Bên ủy quyền công 

nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của 

việc ủy quyền.  

Bên ủy quyền                                         Bên nhận ủy quyền 

 

 

 

 


