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HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA 
 

CĂN CỨ: 

- Bộ luật dân sự nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam; 

- Theo thoả thuận của các bên; 

 

 Hợp đồng chuyển nhượng quyền mua cổ phần này (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) 
được lập và ký kết ngày ……. tháng ……… năm ………. giữa các bên gồm:  
 

I.  BEÂN CHUYEÅN NHÖÔÏNG 
- Ông/Bà/tổ chức:………………………………………………………………….  

            -Địa chỉ: ……………………………………………………………...……………… 

  CMND/ĐKKD số: ………....……. do ……………….. ... cấp ngày: ……………… 

  Mã số thuế ………………………………………….........…………………………. 

 (sau đây gọi tắt là “Bên A”) 
 

II. BEÂN NHAÄN CHUYEÅN NHÖÔÏNG 
-Ông/Bà/tổ chức:…………………………………………………………………..  

            -Địa chỉ: ………………………………………………………………………….… 

  CMND/ĐKKD số: ……………. do ………………..     cấp ngày: ………………. 

  Mã số thuế ……………………………………………………………………........ 

(sau đây gọi tắt là “Bên B”) 

 Sau khi thoả thuận, các bên cùng thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng quyền 
mua coå phần Công ty cổ phần Cẩm Hà với các điều khoản như sau: 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng của Hợp đồng 

 Theo Hợp đồng này, Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý mua số lượng quyền mua cổ 
phần với đặc điểm như sau: 

- Số cổ phần bên A đang sở hữu:………………………… …  (mệnh giá 10.000 đ/cp) 

- Số lượng cổ phần được quyền mua thêm: ……………………… 

- Số lượng cổ phần được quyền mua thêm xin chuyển nhượng: …………………….. 

- Số lượng cổ phần được quyền mua thêm còn lại: …….…………   

Điều 2. Giá thanh toán: 

Giá chuyển nhượng:….........….…đ/quyền mua. 

Tổng giá trị chuyển nhượng : ………………………………………………………………... 

Thời hạn thanh toán: …………………………………………………………………………. 

 



 

Điều 3.   Cam kết của hai bên: 

- Thống nhất các nội dung chuyển nhượng quyền mua cổ phần trên đây. 

- Chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của quyền mua cổ phần và nguồn vốn mua cổ 
phần. 

- Hai bên tự thỏa thuận về phương thức và thời gian thanh toán tiền mua quyền mua cổ 
phần  này. 

- Người nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phần được hưởng mọi quyền lợi liên quan 
đến số cổ phần từ quyền mua nói trên.   

- Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên  quan đến Hợp đồng này sẽ được các bên giải 
quyết thông qua thương lượng, hoà giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải 
quyết thông qua thương lượng hoà giải thì một trong các bên có thể đưa tranh chấp ra 
giải quyết tại Toà án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật. 

Điều 4. Hiệu lực và số bản của Hợp đồng 

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và không hủy ngang trong mọi trường hợp.  

- Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản, các bản có giá trị pháp lý ngang nhau, Bên 
A và Bên B mỗi bên giữ một (01) bản, Công ty cổ Cẩm Hà giữ một (01) bản để làm 
lưu hồ sơ. 
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