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HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHẦN  
Hợp đồng Mua Bán Cổ phần này (sau đâu gọi tắt là ‘Hợp đồng’) được lập và ký ngày    tháng   năm 200… giữa: 

BÊN BÁN. ………………………………………………....................................................... ………………… 

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

Điện thoại:………………………………………….. Fax: …………………………………………………… 

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… …….. 

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………  

Đại diện: ……………………………………………………   Chức vụ: ……………………(tổ chức) 

và  

BÊN MUA.  ………………………………………………….……………………………… ……………….. 
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………..  

Điện thoại:………………………………………….. Fax: …………………………………………………… 

CMND số : ……………………………………. Do: ………………………… cấp ngày: ………………… ………. 

Tài khoản giao dịch chứng khoán số .................................................... tại Công ty cổ phần Chứng khoán …………..  

Đại diện: ……………………………………………………   Chức vụ: ……………………(tổ chức) 

Bên Mua và Bên Bán được gọi chung là Các Bên. Các Bên cùng thống nhất các điều khoản sau: 

Điều 1. Đối tượng mua bán 

Bên mua đồng ý mua và Bên bán đồng ý bán cổ phần với các thông tin cụ thể như sau: 

1.1 Đặc điểm của cổ phần:  

1.1.1 Tên cổ phần: ........................................................................................... 

1.1.2 Loại cổ phần: cổ phần phổ thông được quyền tự do chuyển nhượng. 

1.1.3 Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần (bằng chữ: mười nghìn đồng một cổ phần). 

1.2 Số lượng: .......................cổ phần (bằng chữ: ........................................................................................... cổ phần). 

Điều 2.  Phí chuyển nhượng 

Phí chuyển nhượng số cổ phần nêu tại Điều 1, hợp đồng này là: ...................................  VND do Bên ........... chi trả. 

Điều 3. Giá trị mua bán và phương thức thanh toán  

3.1 Giá trị mua bán Bên mua phải thanh toán cho Bên bán để nhận chuyển nhượng số cổ phần quy định tại Điều 1 

hợp đồng này là: .......................... đồng (..........................................................................................................đồng)  

3.2 Phương thức thanh toán: Các bên tự thực hiện việc thanh toán .   

Điều 4: Các điều khoản khác 

4.1 Hợp đồng sẽ chỉ được điều chỉnh và tuân thủ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam. 

4.2 Các Bên cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của Hợp đồng 

mua bán này. 

4.3 Các Bên cùng cam kết chịu trách nhiệm về mức giá chuyển nhượng thoả thuận giữa 2 bên được nêu tại Điều 3, 

khoản 3.1 trong Hợp đồng mua bán này là thực tế. 

4.4 Các Bên sẽ cố gắng cùng nhau giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng này trên 

tinh thần thiện chí. Trong trường hợp Các Bên không thể cùng nhau giải quyết tranh chấp trên tinh thần thiện 

chí, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Toà án nhân dân thành phố Hà Nội. 

4.5 Hợp đồng này được lập thành ba (03) bản gốc bằng và tiếng Việt có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản, 

nộp cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt một (01) bản. 

ĐẠI DIỆN BÊN BÁN 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 

ĐẠI DIỆN BÊN MUA 

(ký và ghi rõ họ tên) 
 



  

 


