
Ghi chú: Giấy đề nghị chuyển nhượng này kèm theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Bên chuyển nhượng và 
bản sao hợp lệ CMND (nếu là cá nhân) hoặc ĐKDN (nếu là Tổ chức) của Bên nhận chuyển nhượng nộp đến Văn 
phòng Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: 222 Huỳnh Thúc Kháng, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Việc xác nhận chuyển nhượng sẽ do Hội đồng quản trị thực hiện. 

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI - DƯỢC -       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     SÂM NGỌC LINH QUẢNG NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN 
 

 

Kính gửi: Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam 
 

1. Bên chuyển nhượng: 

Tên cá nhân/ tổ chức:  ..........................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ...............................  Ngày cấp:  .....................  

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

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

Điện thoại:  ....................................... Fax: ............................................................  

Tên người đại diện (nếu là cổ đông tổ chức): ....................................................... . 

Số CMND:  ..........................................................................................................  

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

Số lượng cổ phần sở hữu:  ........................................................................ cổ phần. 

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

Số lượng quyền mua sở hữu:  .............................................................. quyền mua. 

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

2. Bên nhận chuyển nhượng: 

Tên cá nhân/ tổ chức:  ..........................................................................................  

Số CMND/Hộ chiếu/GCNDKKD: ............................... Ngày cấp: .......................  

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

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

Điện thoại:  ...........................................................................................................  

Tên người đại diện (nếu là cổ đông tổ chức): .......................................................  

Số CMND:  ..........................................................................................................  

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

Số cổ phần sở hữu: ................................................................................... cổ phần 

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



Ghi chú: Giấy đề nghị chuyển nhượng này kèm theo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Bên chuyển nhượng và 
bản sao hợp lệ CMND (nếu là cá nhân) hoặc ĐKDN (nếu là Tổ chức) của Bên nhận chuyển nhượng nộp đến Văn 
phòng Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: 222 Huỳnh Thúc Kháng, 
Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam. Việc xác nhận chuyển nhượng sẽ do Hội đồng quản trị thực hiện. 

 

Bên chuyển nhượng đề nghị Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh 
Quảng Nam thực hiện chuyển nhượng quyền mua cổ phần trong đợt chào bán cổ 
phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn từ 100 tỷ đồng lên 150 tỷ đồng cho bên 

nhận chuyển nhượng quyền mua như sau: 
Số lượng quyền mua cổ phần chuyển nhượng: .....................................................  

Bằng chữ:  ............................................................................................................  

Chúng tôi cam kết: 

- Số quyền mua đề nghị chuyển quyền sở hữu hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và 

sử dụng hợp pháp của Bên chuyển nhượng và việc thanh toán tiền (nếu có) đối 

với số lượng quyền mua chuyển nhượng do hai bên tự thỏa thuận và thực hiện. 

- Đã thực hiện công bố thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật (trường 

hợp thuộc đối tượng phải công bố thông tin) và nộp đầy đủ thuế, phí theo quy 

định của pháp luật (nếu có).  

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về giao dịch đề nghị chuyển nhượng này và tự giải 

quyết nếu có phát sinh tranh chấp. Công ty Cổ phần Thương mại - Dược - Sâm 

Ngọc Linh Quảng Nam sẽ không chịu trách nhiệm liên quan nào trong trường 
hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng giữa hai bên. 

   ..................., ngày ......  tháng ......  năm 20..        

         BÊN CHUYỂN NHƯỢNG                BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG                                     
     (Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  (Ký, ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  

ký bởi người đại diện pháp luật,                               ký bởi người đại diện pháp luật, 
ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)  ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức) 
 

  

 

 

   

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỦA CÔNG TY 

Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam xác nhận đã 
thực hiện chuyển nhượng số lượng quyền mua cổ phần trên kể từ 
ngày........../........./ ......... 

      CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY 

 


