
(*) Kèm theo bản sao CMND, có chữ ký của người đăng ký (đối với cá nhân). Kèm theo bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD 

có chứng thực (Đối với pháp nhân).  

Đối với Bên chuyển nhượng là pháp nhân phải kèm theo Biên bản họp Hội đồng Quản trị (Hội đồng Thành viên) về việc 

chuyển nhượng quyền mua cổ phần; Đối với Bên nhận chuyển nhượng là pháp nhân thì phải kèm theo Biên bản họp Hội đồng 

Quản trị về việc góp vốn mua cổ phần của NBB và Quyết định cử người đại diện phần vốn góp tại NBB. 

(**):Cổ đông sở hữu 01 CP sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 02 quyền mua sẽ được mua 01 CP phát hành thêm. 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----o0o----- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHẦN 

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy 

Bên chuyển nhượng:  ________________________________________ Mã số cổ đông: _________  

CMND/Giấy ĐKKD(*):  _______________  Ngày cấp:  _______________ Nơi cấp:  ______________  

Địa chỉ: ____________________________________________________ Điện thoại: _____________  

Đại diện pháp nhân (nếu là tổ chức): _____________________________ Chức vụ: ______________  

Hiện tôi là cổ đông sở hữu:  _______________  cổ phần, tương ứng   ______________  quyền 

mua cổ phần mới phát hành của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy. (**) 

(bằng chữ: _________________________________________________________ quyền mua cổ phần) 

Nay tôi làm giấy này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cho tôi được chuyển nhượng quyền 

mua cổ phần sau đây cho Bên nhận chuyển nhượng: 

Số lượng: _________________  quyền mua (bằng chữ:  ____________________________ quyền mua) 

Bên nhận chuyển nhượng: ____________________________________ Mã số cổ đông: _________  

CMND/Giấy ĐKKD(*): _______________ Ngày cấp: _______________ Nơi cấp: _______________  

Địa chỉ: ____________________________________________________ Điện thoại: _____________  

Đại diện pháp nhân (nếu là tổ chức): _____________________________ Chức vụ: ______________  

Chúng tôi cam đoan các thông tin trên là trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự chuyển 

nhượng này.  

Bên chuyển nhượng cam kết không còn bất cứ quyền lợi và nghĩa vụ nào đối với số quyền mua cổ 

phần này ngay sau khi việc chuyển nhượng được hoàn tất (bao gồm quyền được mua cổ phần mới 

phát hành và các quyền, nghĩa vụ khác theo điều lệ của CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy đối với số 

quyền mua đã chuyển nhượng này). 

Sau khi có xác nhận của Hội đồng quản trị Công ty, giấy đề nghị này có giá trị như một hợp đồng 

chuyển nhượng giữa hai bên. 

Bên chuyển nhượng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Bên nhận chuyển nhượng 
(Ký, ghi rõ họ tên) 

Xác nhận của HĐQT NBB 
(NBB chỉ xác nhận tính hợp lệ về thủ tục và việc 

đăng ký quyền sở hữu cổ phần, không xác nhận việc 
thanh toán của đôi bên về tiền bạc) 

Ngày xác nhận  ….../……/…... 

 

 


