
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

---oOo--- 

GIẤY CHUYỂN NHƯỢNG SỞ HỮU CỔ PHẦN 
 

 Hôm nay, ngày        tháng        năm          tại văn phòng Công ty Cổ phần Trang Thiết 

bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh, chúng tôi gồm : 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN A) :   

- Họ và tên cổ đông:..........................................................................................  Mã số cổ đông: ...................... 

- Số CMND/ĐKKD:.....................................Ngày cấp:............................ Nơi cấp.......................................... 

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

- Số điện thoại liên hệ:.............................................................. 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG (BÊN B) : 

- Họ và tên cổ đông:..........................................................................................  Mã số cổ đông: ...................... 

- Số CMND/ĐKKD:.....................................Ngày cấp:............................ Nơi cấp.......................................... 

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

- Số điện thoại liên hệ:.............................................................. 

 Hai bên cùng thống nhất chuyển nhượng sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Trang 

Thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh với các nội dung như sau : 

 1/ Bên A chuyển nhượng cho bên B quyền sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 

Trang Thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh : 

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : ........................... cổ phần.  

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

- Trị giá cổ phần chuyển nhượng theo mệnh giá :................................. đồng. 

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

 2/ Bên A chấm dứt và bên B bắt đầu các quyền hạn, nghĩa vụ theo qui định của điều 

lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Trang Thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh 

và các qui định của pháp luật đối với số cổ phần được chuyển nhượng kể từ khi việc 

chuyển nhượng được đăng ký vào sổ cổ đông của Công ty.  

      3/ Công ty Cổ phần Trang Thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh chỉ có trách nhiệm 

xác nhận, đăng ký lại những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng cổ phần vào Sổ 

đăng ký cổ đông theo qui định. Công ty không chịu trách nhiệm giải quyết các tranh 

chấp về quyền và nghĩa vụ dân sự khác phát sinh giữa hai bên. 

Bên chuyển nhượng     Bên nhận chuyển nhượng  
    (ký và ghi rõ họ tên)              (ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

       Xác nhận của Công ty Cổ phần Trang Thiết bị kỹ thuật y tế TP. Hồ Chí Minh 

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

                                                                                           T/m. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

                                                                                                              Chủ tịch  

 

 

                                                                                                  

                                                                                                   Ts. Đặng Quốc Chính 


