






 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DỰ THẢO 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN CHƯA NIÊM YẾT 

Số: ………./HĐCN/2022 

 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua 

ngày 17 tháng 06 năm 2020; 

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0313525196 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch 

và Đầu tư TPHCM  cấp lần bốn ngày 02 tháng 05 năm 2019;  

- Căn cứ nhu cầu chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng phần vốn góp của các bên, 

 

Hôm nay, lúc 09h00, ngày …… tháng…..  năm 2022, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, tại 

A20 Tân Phong,  Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm có: 

 

1. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Sau đây gọi tắt là Bên A) 

− Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH – là cổ đông sáng lập, nắm giữ  700.000 số cổ phần 

tương đương 70%  vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn theo Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp số 0313525196 do Phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM  cấp 

lần bốn ngày 02 tháng 05 năm 2019. 

− Địa chỉ: A20 Tân Phong, Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

− Giấy CNĐKDN số 0302563707 đăng ký thay đổi lần 21 ngày 04/07/2017 (đăng ký lần đầu ngày 

18/03/2002) do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp 

− Số tài khoản: 111.00.289.6688 tại Ngân hàng TMCP Công Thương – Chi nhánh 8  

− Đại diện: Ông PHẠM VĨNH PHÚ – Tổng Giám Đốc 

 

2. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Sau đây gọi tắt là Bên B) 
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Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, không bị người khác tranh chấp.

Bên A cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Bên A trong 

vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn, cụ thể như sau:

Bên A đồng ý chuyển nhượng lại cho Bên B và Bên B đồng ý mua lại 700.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 70% 

Điều 1: Phần vốn góp được chuyển nhượng

điều khoản cụ thể sau:

Sau khi bàn bạc thỏa thuận, hai bên tự nguyện nhất trí ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp với những 
− Số tài khoản:                          tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn (SCB)

− Mã số thuế:

− Sinh ngày: Quốc tịch: Việt Nam

− Số CCCD: cấp ngày tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

− Địa chỉ thường trú:

− Tên cá nhân:
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Điều 2: Giá chuyển nhượng 

 

Giá chuyển nhượng được các bên thương lượng và xác định là 7.000.000.000VND (Bằng chữ: Bảy tỷ đồng). 

Điều 3: Thời hạn và phương thức thanh toán 

 

Hình thức thanh toán: Tiền mặt/chuyển khoản.  

Thời hạn thanh toán: Thanh toán trong vòng 15 ngày kể từ ngày ký kết hợp đồng này.  

Việc thanh toán số tiền trên ở điều 2 Hợp đồng này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước 

pháp luật, Công ty Cổ phần Nam Thanh Sài Gòn không chịu trách nhiệm về khoản tiền giao dịch chuyển 

nhượng này. 

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên A 

 

4.1 Yêu cầu Bên B thanh toán theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng này. 

 

4.2 Chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng. 

 

4.3 Cam kết rằng phần vốn chuyển nhượng cho Bên B như nêu tại Điều 1 thuộc quyền sở hữu hợp pháp của 

Bên A, không bị người khác tranh chấp. 

 

4.4 Thực hiện những điều đã cam kết như trong Hợp đồng chuyển nhượng một cách đầy đủ và đúng thời 

hạn. 

 

4.5        Bên A có trách nhiệm khai và nộp thuế theo quy định của Pháp luật. 

 

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Bên B 

 

5.1 Yêu cầu Bên A chuyển nhượng phần vốn góp theo đúng nội dung quy định tại Hợp đồng chuyển nhượng. 

 

5.2 Thanh toán đầy đủ và đúng thời hạn số tiền chuyển nhượng cho Bên A theo như những cam kết trong 

Hợp đồng chuyển nhượng. 

 

Điều 6: Đảm bảo 

 

6.1 Bên A thực hiện các Bảo đảm nêu trong Điều 4 Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp này và Bên B đảm 

bảo rằng Bên B có đủ khả năng và năng lực để ký và có thẩm quyền để thực thi Hợp đồng này. 

6.2 Bên A đảm bảo Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn  hoạt động bình thường từ thời điểm hai Bên kí 

kết Hợp đồng này. 

 

Điều 7: Pháp luật thi hành 

 

Các bên nhất trí rằng Hợp đồng này phải chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam. 

 

Các bên cam kết sẽ giải quyết các tranh chấp liên quan đến việc giải thích hay thực hiện Hợp đồng này 

thông qua thương lượng và đàm phán. 

 

Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải 

quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một 
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trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

 

Điều 8: Tiếp nhận và kế thừa  

 

Bên A cam kết tại ngày chuyển nhượng phần vốn góp cho Bên B, không có một khoản nợ hoặc nghĩa 

vụ thanh toán nào của Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn  mà Bên A chưa thông báo với Bên B và 

nhận được sự đồng ý tiếp nhận, chuyển giao quyền và nghĩa vụ của Bên B.  

 

Bên B sẽ tiếp tục kế thừa các quyền và nghĩa vụ hợp pháp của Bên A theo đúng quy định của pháp luật 

về quản lý và điều hành Công ty Cổ Phần Nam Thanh Sài Gòn. 

 

Điều 9: Điều khoản thi hành. 

 

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký, và chỉ được coi là kết thúc khi hai bên đã hoàn thành các nghĩa 

vụ của mình trong Hợp đồng.  

 

Hợp đồng này được lập thành tám (08) bản có giá trị pháp lý như nhau, Bên A giữ 06 bản để nộp cho cơ 

quan chức năng nhà nước có thẩm quyền, Bên B giữ 01 bản, 01 bản lưu lại Công ty Cổ Phần Nam Thanh 

Sài Gòn. 

 

Hai bên đã đọc và hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình cùng hậu quả pháp lý của việc 

giao kết Hợp đồng này. Hai bên cùng ký tên dưới đây để làm bằng chứng chấp nhận về việc tự nguyện 

giao kết Hợp đồng này. 

 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

Đại diện theo Ủy quyền 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

 

 

 

 

 

 

 

PHẠM VĨNH PHÚ THÂN TRỌNG NGỌC 

 

 

Xác nhận của đại diện theo pháp luật của công ty 

(Ngày …… tháng …… năm 2022 các bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng theo Hợp đồng) 

 

Chủ tịch HĐQT 

 

 

 

 

 

 

  YUNG CAM MENG

 

 


