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________, ngày ___ tháng ___ năm ____ 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN  

Kính gửi: Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị 

Chúng tôi ñề nghị Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị xác nhận chuyển nhượng quyền mua cổ 

phần phát hành thêm năm 2014 cho chúng tôi với nội dung sau: 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: 

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

ĐKKD (CMND, Hộ chiếu): ……………..Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………... 

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

Điện thoại:……………………Fax:………………….. 

Người ñại diện (ñối với pháp nhân):………………………….Chức vụ:……………… 

Số CMND (Hộ chiếu)..…………………..Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………… 

Số Cổ phần ñược quyền mua: …………………………………………………………. 

II. BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG:………………………………………………….. 

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

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

ĐKKD (CMND, Hộ chiếu):………………Ngày cấp:……………Nơi cấp:…………... 

Người ñại diện (ñối với pháp nhân):……………………………Chức vụ:……………. 

Số CMND (Hộ chiếu)..…………………..Ngày cấp:…………….Nơi cấp:…………... 

Điện thoại:……………………Fax:………………….. 

III. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG 

 Số cổ phần ñược quyền mua chuyển nhượng:……………………………….. cổ phần 

(bằng chữ:…………………………………………………………………………………………) 

IV. CAM KẾT CỦA HAI BÊN 

- Hai Bên thống nhất các nội dung chuyển nhượng trên; 

- Bên ñược chuyển nhượng ñược hưởng mọi quyền, lợi ích và nghĩa vụ phát sinh liên quan 

ñến toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng nêu tại Mục III kể từ ngày ñủ chữ ký và ñóng dấu 

(nếu có) của cả hai Bên; 

- Sau khi chuyển nhượng, Bên chuyển nhượng không còn quyền lợi, lợi ích và nghĩa vụ 

phát sinh nào liên quan ñến toàn bộ số cổ phần chuyển nhượng nói trên và chịu hoàn toàn 

trách nhiệm trước pháp luật về việc chuyển nhượng của mình. 

Giấy ñề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phần này ñược lập thành 03 bản; Bên chuyển 

nhượng, Bên nhận chuyển nhượng và Công ty cổ phần Thực phẩm Hữu Nghị: mỗi Bên giữ 01 

bản làm căn cứ thực hiện. 

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (ñối với pháp nhân)) 

ĐẠI DIỆN BÊN ĐƯỢC CHUYỂN NHƯỢNG 

(Ký, ghi rõ họ tên, ñóng dấu (ñối với pháp nhân)) 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 


