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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN – HÀ NỘI 

Địa chỉ: Tầng 3 Tòa nhà TT Hội nghị Công Đoàn, Số 1A Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà nội 

Tel: 84-4-38181888                     Fax: 84-4-35772636 

Website: www.shs.com.vn 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 
Công ty:Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam-CTCP 

             ........, ngày……tháng……năm 2017 

Kính gửi: Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội 

1. Tên Cổ đông chuyển nhượng:………………………………………Mã cổ đông……................ 
Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………………. 

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….. 

Số CMND/Giấy CNĐKKD…………………Ngày cấp… /… /…..…..Nơi cấp…….……............. 

Đại diện (nếu là pháp nhân):………………   ………………………...Chức vụ:………………… 

Điện thoại:…………………………………...Email……………………………………………… 

Người được ủy quyền(nếu có):……………………………………………………………… 

Số CMT/CCCD:………………………Ngày cấp…………………Nơi cấp……….………. 

2. Tên Bên nhận chuyển nhượng:…...………………………………... Mã cổ đông……................ 

Địa chỉ thường trú/ĐKKD………………………………………………………………………….. 

Địa chỉ liên hệ:…………………………………………………………………………………….. 

Số CMND/Giấy CNĐKKD……...…………Ngày cấp…/…/…..........Nơi cấp…………..…......... 

Đại diện (nếu là pháp nhân):………………   ………………………...Chức vụ:………………… 

Điện thoại:……………………………………Email…….………………………………………. 

3. Thông tin chuyển nhượng: 

 Số cổ phần chuyển nhượng:………...................... Tổng mệnh giá:……………..………………. 

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

 Giá chuyển nhượng: ………/ 1 cổ phần  Tổng giá trị chuyển nhượng : ………………………... 

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

 Số cổ phần còn lại trong Sổ CNSH cổ phần sau khi chuyển nhượng:…….………………….CP. 

4. Thuế thu nhập cá nhân (Phần do SHS ghi) 
 

 Giá cổ phiếu tính thuế TNCN (1): ……./1 cổ phần    

 Số cổ phần chuyển nhượng (2): …………CP 

 Tổng giá trị tính thuế (3) = (1) * (2): …………………………………………………….. 

 Thuế suất (4): 0.1% 

 Thuế TNCN đối với CNCP (5) = (3) * (4): ……………………………………………… 

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

Quí cổ đông nộp số tiền thuế TNCN này vào tài khoản của Công ty CPCK Sài gòn – Hà Nội   

(Chi tiết tại quầy làm thủ tục chuyển nhượng) 

Nhân viên SHS tính thuế TNCN                                                  Kiểm soát 

           (ký, ghi rõ họ tên)                                                        (ký, ghi rõ họ tên) 
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5. Hồ sơ chuyển nhượng: 

- Thoả thuận chuyển nhượng cổ phần       □ 

- Giấy CMND của bên  nhận chuyển nhượng (bản photo)    □ 
- Giấy ĐKKD của bên  nhận chuyển nhượng (bản sao)(nếu là pháp nhân)  □   
- Quyết định cử  người đại diện phần vốn góp                             □                               
- Nghị quyết  HĐQT hoặc HĐTV:         Bên CN □           Bên nhận CN □   
- Sổ CNSH cổ phần:                               Bên CN □           Bên nhận CN  □ 

- Giấy CMND +Giấy giới thiệu của người được cử đến liên hệ làm thủ tục chuyển nhượng (nếu 
là pháp nhân):       Bên CN □            Bên nhận CN  □ 

- Chứng từ nộp phí chuyển nhượng (Bản gốc):  □ 

- Chứng từ nộp thuế thu nhập cá nhân (Bản gốc): □ 
- Giấy chứng tử(sao y công chứng)     □ 

- Di chúc hoặc Quyết định của Tòa án hoặc văn bản khai nhận di sản thừa kế được xác nhận bởi 

cơ quan có thẩm quyền hoặc văn bản thỏa thuận về việc: từ chối nhận di sản thừa kế/phân chia 

di sản thừa kế/ủy quyền đại diện đứng tên sở hữu cổ phần được xác nhận bởi cơ quan có thẩm 
quyền (sao y công chứng)     □ 

- CMND/Thẻ căn cước công dân của người được thừa kế hoặc người đại diện nhận thừa kế cho 

các đồng thừa kế đính kèm văn bản ủy quyền (có công chứng hoặc chứng thực của UBND 
xã/phường)       □ 

- Giấy ủy quyền thực hiên giao dịch   □ 
- CMND/thẻ căn cước công dân của người được ủy quyền thực hiện giao dịch  □ 

 
6. Chúng tôi cam kết: 

- Các thông tin kê khai ở trên là hoàn toàn chính xác.  

- Không tranh chấp khiếu nại về số cổ phần chuyển nhượng ở trên. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phần. 
 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG   BÊN CHUYỂN NHƯỢNG    

                     
 
 
 
 
 
 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN HÀ NỘI 

Cán bộ tiếp nhận         Trưởng phòng                                         Tổng giám đốc 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Lưu ý cổ đông:  -  SHS trả sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần sau 3 ngày làm việc.  
- Khi đến nhận sổ yêu cầu cổ đông mang theo CMND + giấy giới thiệu( nếu là pháp   
nhân) và giấy hẹn này. 


