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HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA – RƯỢU – NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 
 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

- Tên Tổ chức/cá nhân: ……….............................................. 

……………………………………………………………… 

- Mã số thuế: ……………………………………………….  

- Mã số cổ đông: .................................................................... 

- Mã series sổ cổ đông: ...................................................….. 

- Số CMND/ĐKKD: ............................................................. 

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

- Người đại diện theo pháp luật (với tổ chức): 

……………………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………… 

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

……………………………………………………………... 

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

- Hiện đang sở hữu: ……………………cổ phần (Bằng chữ): 

……………………………………………………………… 

Tên Tổ chức/cá nhân: ………............................................... 

……………………………………………………………… 

- Mã số thuế: ……………………………………………….  

- Mã số cổ đông: ................................................................... 

- Mã series sổ cổ đông: ...................................................….. 

- Số CMND/ĐKKD: ............................................................. 

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

- Người đại diện theo pháp luật (với tổ chức): 

……………………………………………………………… 

Chức vụ: …………………………………………………… 

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

……………………………………………………………... 

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

- Hiện đang sở hữu: ……………………cổ phần (Bằng chữ): 

……………………………………………………………… 

Chi tiết số cổ phần chuyển nhượng và giá chuyển nhượng : 

Số cổ phần đề nghị chuyển nhượng 

Bằng số: …………………………………………………….. 

Bằng chữ: …………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

Giá chuyển nhượng 

Bằng số: …………………………………………………….. 

Bằng chữ: …………………………………………………… 

………………………………………………………………. 

- Giá trị sổ sách cổ phần chuyển nhượng tại ngày chuyển nhượng theo thông báo : 

  số ………………................. ngày ……………………………………….. 

  của Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn: ………………………………… VNĐ 

- Giá tính thuế thu nhập khấu trừ : 

- Thuế thu nhập khấu trừ = Số cổ phần chuyển nhượng x Giá tính thuế thu nhập khấu trừ x 0,1% 

    = ……………….……. x …………………..…. = …………………………………….. VNĐ 

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

 Cam kết của các bên : 

1. Bên nhận chuyển nhượng được sở hữu, hưởng các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần được 

chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổng công ty từ thời điểm Hợp đồng 

chuyển nhượng này có hiệu lực. 
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2. Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (số 

lượng cổ phần, giá cả, phương thức thanh toán, thông tin về người nhận chuyển nhượng…) Tổng công ty 

cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát không giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa 

thuận nêu trên. 

3. Thuế thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng được khấu trừ tại Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – 

Nước giải khát Sài Gòn do bên chuyển nhượng chịu. 

 

……………………., ngày …………… tháng ………….. năm ……………… 

Chữ ký bên chuyển nhượng (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chữ ký bên nhận chuyển nhượng (Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

TP. HCM , ngày ……… tháng …….. ..năm ………….. 

Xác nhận của Kế toán thuế - Ban Kế toán – Thống kê  


