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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……………, ngày  ... tháng … năm 2022 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (MBS)  

 

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: 

Họ và tên: ………………………………………….............................................……………….....………… 

Số CMND/CCCD/ĐKKD:…………………………….Cấp ngày………………….Tại……………..……… 

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

Số điện thoại:……………………………………………………………………......……………………….. 

Tên người đại diện (nếu có)………………………………Số CMND/CCCD:……………..........…………. 

Số lượng cổ phiếu sở hữu:…………………………………………………………….......…………………. 

Số lượng quyền mua sở hữu:……………………………………………………………........……………… 

(cứ 01 cổ phiếu sở hữu được phân bổ 01 quyền mua) 

 

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 

Họ và tên: ………………………………………….......................................................…………………… 

Số CMND/CCCD/ĐKKD:………………………….Cấp ngày………………….Tại……….....……..…… 

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

Số điện thoại:……………………………………………………………………………………......……….. 

Tên người đại diện (nếu có)………………………………Số CMND/CCCD:…………………………....... 

 

Bên chuyển nhượng đề nghị Công ty Cổ phần Chứng khoán MB chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu 

cho Bên nhận chuyển nhượng như sau: 

Số lượng quyền mua chuyển nhượng: …………………………….…………………...…….......………....... 

Giá chuyển nhượng quyền mua (đồng/01 quyền mua):………………………………........………………… 

Tổng giá trị chuyển nhượng:...................................................................................................................... ....... 

Thuế TNCN:..................................................................................................................................................... 

Ghi chú: Thuế TNCN từ hoạt động chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu bằng 0,1% nhân (x) giá chuyển 

nhượng nhân (x) số lượng quyền mua chuyển nhượng (thuế TNCN tạm nộp theo Thông tư số: 111/2013/TT-

BTC ngày 15/08/2013 về việc "Thu nhập về đầu tư vốn và thu nhập từ chuyển nhượng vốn" có hiệu lực từ 

ngày 01/10/2013).   
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Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cam kết chịu mọi trách nhiệm về thỏa 

thuận liên quan đến giá chuyển nhượng quyền mua cổ phần cũng các vấn đề khác phát sinh trong quá trình 

giao dịch chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói trên. Bên chuyển nhượng quyền mua cam kết nộp thuế 

thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng quyền mua chứng khoán cho Công ty Cổ phần Chứng khoán 

MB. Công ty Cổ phần Chứng khoán MB sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm liên quan nào trong trường 

hợp xảy ra tranh chấp, kiện tụng giữa hai bên.  

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HOẶC UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ/PHƯỜNG 

(Áp dụng khi Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng không trực tiếp đến các địa điểm của MBS để 

thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN MB 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN 

 

 

 

........................... 

 

NGƯỜI PHÊ DUYỆT 

 

 

 

…………………. 
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