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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

-------- *** --------- 
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

Số: ............-2010/HĐ 
Căn cứ: 
- Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam thông qua ngày 14/6/2005 ; 
- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005; 
- Luật chứng khoán năm 2006 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành.. 
- Căn cứ vào nhu cầu, khả năng thực tế của hai bên; 

Hôm nay, ngày … tháng ….. năm 200……..  tại Hà Nội, chúng tôi gồm có: 
1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG:  
(Đối với cá nhân):  
Ông/Bà: 
CMND số: ……………………….. do…………………….cấp ngày………………………… 
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 
Điện thoại: NR………………………………….Di động…………………………………… 
(Đối với tổ chức): 
[Tên đầy đủ của tổ chức] 
Giấy đăng ký kinh doanh số/Quyết định thành lập:………………………………………….. 
Địa chỉ: 
Điện thoại:    Fax: 
Đại diện: 
Chức vụ: 
Giấy ủy quyền (trường hợp người ký là đại diện theo ủy quyền của tổ chức): 
Mã số “ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần”:……………………………… 
(Sau đây gọi tắt là Bên A) 
 
2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 
(Đối với cá nhân):  
Ông/Bà: 
CMND số: ……………………….. do…………………….cấp ngày………………………… 
Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………….. 
Điện thoại: NR………………………………….Di động…………………………………… 
(Đối với tổ chức): 
[Tên đầy đủ của tổ chức] 
Giấy đăng ký kinh doanh số/Quyết định thành lập:………………………………………….. 
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Địa chỉ: 
Điện thoại:    Fax: 
Đại diện: 
Chức vụ: 
Giấy ủy quyền (trường hợp người ký là đại diện theo ủy quyền của tổ chức): 
 Mã số “ Sổ/Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần”:……………………………… 
 (Sau đây gọi tắt là Bên B) 

Hai bên cùng thoả thuận ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần này (“Hợp 
đồng”), với những điều khoản và điều kiên cụ thể như sau: 
Điều 1: Đối tượng Hợp đồng, Giá chuyển nhượng, Tổng Giá trị chuyển nhượng 

Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển 
nhượng ..............Cổ phần của ………………(tên tổ chức phát hành) với chi tiết như sau: 
1.1. Tên tổ chức phát hành:   
1.2. Địa chỉ của tổ chức phát hành:  
1.3. Loại cổ phần:  
1.4. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần. 
1.5. Số lượng cổ phần chuyển nhượng : ….. cổ phần (Bằng chữ: ................. cổ phần) 
1.6. Giá chuyển nhượng: ………………..đồng/ cổ phần (Bằng chữ:  ………..) 
1.7. Tổng giá trị chuyển nhượng là: …………đồng (Bằng chữ: ………………..…) 
Điều 2:  Thanh toán 
[Lựa chọn một trong hai cách thức thanh toán: 
2.1 Tổng giá trị chuyển nhượng như nêu tại Điều 1.7 nói trên được Bên B thanh toán một 

lần cho Bên A tại thời điểm hai bên ký kết Hợp đồng này. 
HOẶC 
2.1 Tổng giá trị chuyển nhượng như nêu tại Điều 1.7 nói trên được Bên B thanh toán cho 

Bên A thành các lần như sau: 
- Lần thanh toán thứ nhất: ………………….đồng (Bằng chữ:……………………..) 

được Bên B thanh toán cho Bên A tại thời điểm hai bên ký kết Hợp đồng này. 
- Lần thanh toán thứ hai: khoản tiền còn lại có giá trị bằng……………………đồng 

(Bằng chữ:……………………….) được Bên B thanh toán cho Bên A trong vòng 
………..ngày kể từ ngày hai bên ký kết Hợp đồng này. 

2.2. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoán vào tài khoản chỉ định 
của Bên A. Chi tiết tài khoản: 
Đơn vị thụ hưởng:…………………………………………………………………….. 
Số tài khoản:…………………………………………………………………………... 
Tại ngân hàng:………………………………………………………………………… 

Điều 3: Điều kiện thực hiện thủ tục chuyển nhượng cổ phần tại tổ chức phát hành/tổ 
chức được Tổ chức phát hành ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông 

[Sau khi] Bên A nhận đầy đủ tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần do Bên B thanh 
toán theo thỏa thuận tại Hợp đồng này, Bên A có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục cần thiết 
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để đảm bảo cho việc chuyển quyền sở hữu cổ phần sang cho Bên B tại tổ chức phát hành/tổ 
chức được Tổ chức phát hành ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông. 
Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A 
4.1. Được nhận đầy đủ và đúng hạn tổng giá trị chuyển nhượng cổ phần như thỏa thuận 

tại Hợp đồng này; 
4.2 Đảm bảo quyền sở hữu hợp pháp đối với toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng. 
4.3.     Có trách nhiệm hoàn thành các thủ tục chuyển nhượng quyền sở hữu cổ phần tại tổ 

chức phát hành/tổ chức được Tổ chức phát hành ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ 
đông sau khi nhận được đầy đủ tổng giá trị chuyển nhượng do Bên B thanh toán. 

4.4 Không có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến quyền sở hữu 
số Cổ phần nêu tại Điều 1 Hợp đồng này kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục chuyển 
nhượng quyền sở hữu cổ phần tại tổ chức phát hành/tổ chức được Tổ chức phát hành 
ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông cho Bên B. 

4.5 Thanh toán các khoản thuế liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần phù hợp quy 
định của pháp luật. 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B 
5.1. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn tổng giá trị chuyển nhượng theo thỏa thuận tại Hợp 

đồng này cho Bên A.  
5.2 Kể từ ngày ký kết Hợp đồng, Bên B được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp phát 

sinh từ số cổ phần chuyển nhượng tại Điều 1 của Hợp đồng này.  
5.3. Được Bên A thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần tại tổ chức phát 

hành/tổ chức được Tổ chức phát hành ủy quyền quản lý sổ đăng ký cổ đông sau khi 
đã thanh toán đầy đủ tổng giá trị chuyển nhượng cho Bên A theo thỏa thuận tại Hợp 
đồng này. 

5.4 Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính hợp pháp của số tiền mà Bên B sử dụng để thanh 
toán cho Bên B. 

5.5 Tích cực và chủ động phối hợp với Bên A trong việc thực hiện thủ tục chuyển quyền 
sở hữu cổ phần tại tổ chức phát hành/tổ chức được Tổ chức phát hành ủy quyền quản 
lý sổ đăng ký cổ đông. 

Điều 6: Sửa đổi, bổ sung Hợp đồng  
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung Hợp 

đồng. Mọi sự thay đổi, bổ sung các điều khoản của Hợp đồng sẽ được thể hiện thông qua 
phụ lục hơp đồng. Phụ lục Hơp đồng là một phần không thể tách rời của Hợp đồng này. 
Điều 7. Giải quyết tranh chấp 

Mọi bất đồng hay tranh chấp có liên quan phát sinh giữa các bên trước hết được giải 
quyết bằng thương lượng. Trường hợp tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương 
lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền. 
Điều 8: Điều khoản chung 
8.1 Hai bên cam kết thực hiện nghiêm túc các điều khoản quy định trong Hợp đồng này. 
8.2 Giá chuyển nhượng cổ phần không thay đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng.  
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8.3 Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực ngay khi các bên hoàn tất các 
nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng này. 

8.4. Hợp đồng này được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi bên 
giữ hai bản để thực hiện. 
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