
 

 

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG 

 I. Điều kiện chuyển nhượng (mua bán) cổ phần của CANTHOWASSCO 

 1. Các cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân có cổ phần tự do chuyển nhượng được chuyển 

nhượng theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của 

CANTHOWASSCO. 

 2. Các cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân có cổ phần hạn chế chuyển nhượng không 

được chuyển nhượng trong thời gian bị hạn chế theo quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ 

chức và hoạt động của CANTHOWASSCO. 

 II. Thủ tục chuyển nhượng (mua bán) 

 1. Mọi sự chuyển nhượng và sở hữu cổ phần phải thông qua thủ tục chuyển nhượng 

tại văn phòng của CANTHOWASSCO với sự tham gia của các bên liên quan cùng các giấy 

tờ cần thiết theo yêu cầu của CANTHOWASSCO. 

 2. Khi CANTHOWASSCO niêm yết giao dịch trên thị trường chứng khoán, việc lưu 

ký và quản lý cổ phần sẽ được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị 

trường chứng khoán. 

 3. Thuế: 0,1%/giá trị giao dịch (theo TT 92/2015/TT-BTC) nộp tại Phòng Tài chính 

Kế toán . 

 4. Thời hạn cấp sổ mới hoặc cập nhật cho việc chuyển nhượng cổ phần tối đa là 10 

ngày kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ. 

 III. Hồ sơ chuyển nhượng: 

 1. Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần tại mẫu số 01; 

 2. Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển 

nhượng (nếu có) hoặc giấy xác nhận sở hữu cổ phần (đối với trường hợp chuyển nhượng 

quyền mua cổ phần); 

 3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần: có đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02; 

 4. Đối với trường hợp ủy quyền phải có Giấy ủy quyền theo mẫu số 04 có xác nhận 

nơi công tác hoặc cơ quan có thẩm quyền tại nơi cư trú; 

  Trường hợp bên nhận chuyển nhượng là cá nhân hoặc pháp nhân và chưa là cổ 

đông của CANTHOWASSCO thì phải nộp thêm các loại giấy tờ sau: 

 o Bản sao Giấy phép thành lập hoặc Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh (công 

chứng); (đối với pháp nhân) 

 o Giấy đăng ký thông tin cổ đông (mẫu số 03); 

 o Bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu của người đại diện cho phần vốn góp 

tại CANTHOWASSCO.     

 5. Bản photo Giấy CMND (Người đến làm thủ tục mang theo CMND bản gốc để đối 

chiếu). 


