
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC (ASC) 

 
Chúng tôi gồm: 
Bên chuyển nhượng cổ phần: 
Họ tên: ................................................................................................... Mã số thuế : .....................................................  
CMND/CCCD/Hộ chiếu:  ...................................... cấp ngày : ............................... tại : ....................................................  
Địa chỉ liên hệ :  ...............................................................................................................................................................  
Điện thoại :   ……… ........................................................................................................................................................  
Mã cổ đông (nếu có) :  .....................................................................................................................................................  
Số cổ phần sở hữu :  .................................. bằng chữ :  .....................................................................................................  
Đại diện : .................................................. Giấy ủy quyền số: ..........................................................................................  

Bên nhận chuyển nhượng cổ phần: 
Họ tên: ................................................................................................... Mã số thuế : .....................................................  
CMND/CCCD/Hộ chiếu:  ...................................... cấp ngày:................................tại  :  ...................................................  
Địa chỉ liên hệ :  ...............................................................................................................................................................  
Điện thoại :   ....................................................................................................................................................................  
Mã cổ đông (nếu có) : ......................................................................................................................................................  
 
Sau khi trao đổi thỏa thuận, chúng tôi cùng thống nhất  
Bên chuyển nhượng đồng ý chuyển nhượng, bên nhận chuyển nhượng đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phần của 
Công ty Cổ phần Âu Lạc (ASC). Cụ thể như sau: 

 Số lượng cổ phần chuyển nhượng :  ........................................... cổ phần 
 Bằng chữ :  .....................................................................................................................................................  
 Giá bán/cổ phần : ...........................................................................................................................................  
 Thành tiền : ....................................................................................................................................................  
 Bằng chữ :  .....................................................................................................................................................   

 ......................................................................................................................................................  
Đề nghị Công ty Cổ phần Âu Lạc sang tên chủ sở hữu cho người nhận chuyển nhượng theo các nội dung đã nêu trên. 

Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng cam kết các thông tin trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự 
chuyển nhượng này. Việc thanh toán giá trị chuyển nhượng giữa hai bên do hai bên tự thỏa thuận và thực hiện. Mọi tranh chấp 
(nếu có) do hai bên tự giải quyết. 
Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng đồng ý rằng: Công ty Cổ phần Âu Lạc chỉ xác nhận tính hợp lệ về thủ tục chuyển 
nhượng, thực hiện khấu trừ các khoản thuế theo quy định của Pháp luật và thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phần; Công ty cổ 
phần Âu Lạc được miễn trừ trách nhiệm pháp lý khi xảy ra tranh chấp giữa các Bên. 

 
 BÊN CHUYỂN NHƯỢNG  BÊN NHÂN CHUYỂN NHƯỢNG 
 (Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên) 
 
 
 
 
     
  XÁC NHẬN CỦA  
  CÔNG TY CỔ PHẦN ÂU LẠC 
    
      
 
 

  

Kính gửi: Công ty Cổ phần Âu Lạc (ASC) 

   

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


