
 

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được làm thành 03 bản: Bên chuyển nhượng giữ 01 bản, bên 

nhận chuyển nhượng giữ 01 bản và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons giữ 01 bản. 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CHỨNG KHOÁN 

Kính gửi: Công ty cổ phần Hưng Thịnh Incons 

1. Bên chuyển nhượng: 

- Họ tên: ...................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ......................................................................  

Ngày cấp: ................................................ Nơi cấp: .................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ......................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: ...........................................  

Ngày cấp: ................................................ Nơi cấp: .................................................................  

- Mã số cổ đông: ......................................................................................................................  

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau: 

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 

- Mã chứng khoán: HTN  

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

- Số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm: ............................................................................  

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

- Số lượng quyền mua còn lại: .................................................................................................  

2. Bên nhận chuyển nhượng: 

- Họ tên: ...................................................................................................................................  

- Địa chỉ: ..................................................................................................................................  

- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN: ......................................................................  

Ngày cấp: ................................................ Nơi cấp: .................................................................  

- Người đại diện theo pháp luật (nếu là cổ đông tổ chức): ......................................................  

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật: ...........................................  

Ngày cấp: ................................................ Nơi cấp: .................................................................  

- Mã số cổ đông: ......................................................................................................................  



 

Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua chứng khoán được làm thành 03 bản: Bên chuyển nhượng giữ 01 bản, bên 

nhận chuyển nhượng giữ 01 bản và Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons giữ 01 bản. 

3. Cam kết của hai bên 

- Bên chuyển nhượng quyền cam kết là chủ sở hữu hợp pháp số phần chuyển nhượng và tự 

nguyện chuyển nhượng cho bên nhận chuyển nhượng. 

- Hai bên chuyển nhượng quyền cùng cam kết tự chịu trách nhiệm về các vấn đề liên quan 

đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này. 

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sẽ thực hiện quyền mua và được hưởng mọi quyền lợi kể 

từ khi thực hiện quyền. 

- Bên nhận chuyển nhượng không được quyền chuyển nhượng lại quyền mua theo Giấy đề 

nghị chuyển nhượng này. 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về đăng ký mua cổ phiếu của Công ty và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm về những hồ sơ gửi kèm theo. 

 

Lưu ý:  

Nếu bên chuyển nhượng là tổ chức, ngoài Giấy chuyển nhượng Quyền mua cổ phiếu này phải bổ 

sung thêm Quyết định (Hoặc Nghị Quyết) chuyển nhượng Quyền mua của Tổ chức , quyết định cử 

người đại diện kí hồ sơ chuyển nhượng quyền mua. 

 

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua 

chứng khoán trên. 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Họ tên, chữ ký/ đóng dấu) 

 

 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Họ tên, chữ ký/ đóng dấu) 

 

 

 

 

 

Xác nhận của Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Incons 

BỘ PHẬN QUẢN LÝ CỔ ĐÔNG ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 


