
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------o0o------ 

HỢP ĐỒNG  

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU 

Số: ……/20...../HĐCN 

 

Hợp đồng này được giao kết vào ngày    tháng    năm        giữa các bên sau đây:  

 

1. BÊN A (BÊN BÁN): ..................................................................................... 

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN/GP tương đương: số ........…...........….. do 

............................................................................... cấp ngày ....../....../...........     

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

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

Email: ............................................................................................................. 

Số tài khoản chứng khoán: ……............... tại ................................................ 

2. BÊN B (BÊN MUA): .................................................................................... 

CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN/GP tương đương: số ........…...........….. do 

............................................................................... cấp ngày ....../....../...........     

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

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

Email: ............................................................................................................. 

Số tài khoản chứng khoán: ……............... tại ................................................ 

 

Hai bên thống nhất những điều khoản sau:  

 

Điều 1: Nội dung chuyển nhượng 

Hai Bên đồng ý rằng Bên A chuyển nhượng và Bên B nhận chuyển nhượng quyền mua chứng 

khoán với chi tiết như sau: 

1.1 Tổ chức phát hành: ………………………………………………………………. 

1.2 Mã chứng khoán: ………………………………………………………………... 

1.3 Loại cổ phiếu: …………………………………………………………………… 

1.4 Số lượng quyền bán: ……………………………………………………………. 

1.5 Thanh toán: thành 01 lần bằng chuyển khoản vào tài khoản sau : 

Tài khoản thụ hưởng : …………………………………………………………………… 

Số tài khoản : ……………………………………………………………………………. 

Tại Ngân hàng : …………………………………………………………………………. 



Số tiền : …………………………………………………………………………………… 

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

Điều 2: Quyền và trách nhiệm của bên A 

2.1 Bên A có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua chứng khoán nêu tại 

Điều 1 ; 

2.2 Bên A có trách nhiệm nộp thuế và cung cấp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree 

chứng từ chứng minh đã nộp thuế chuyển nhượng quyền mua. Nếu Bên A không chủ động nộp 

thuế và/hoặc cung cấp chứng từ nêu trên, bằng Hợp đồng này, Bên A đồng ý không hủy ngang 

cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree được kê khai và khấu trừ thuế thu nhập phát sinh từ 

việc chuyển nhượng giữa hai Bên;  

2.3 Bên A đảm bảo Quyền mua chứng khoán chuyển nhượng cho Bên B là hợp pháp. 

Điều 3: Quyền và trách nhiệm của bên B 

3.1 Bên B có trách nhiệm thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo Điều 1 của Hợp đồng này; 

3.2 Bên B có trách nhiệm hợp tác với bên A trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển nhượng 

quyền mua. 

Điều 4: Hiệu lực hợp đồng 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký nêu tại phần đầu Hợp đồng này và chấm dứt khi các bên 

hoàn tất quyền, nghĩa vụ của mình. 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp 

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ giải quyết 

tranh chấp thông qua thỏa thuận. Nếu hai bên không thỏa thuận được thì sẽ giải quyết tại Tòa án 

nhân dân có thẩm quyền. 

 

Hợp đồng này được lập thành 03 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 

bản, 01 bản được nộp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree để làm thủ tục kê khai và 

khấu trừ thuế phát sinh từ việc chuyển nhượng theo quy định pháp luật. 

 

BÊN A                                                                         
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) 

BÊN B 
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu, nếu có) 

 

                                                                               
 

 

 

 

        


