

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         -------o0o-------		       Mã số chuyển nhượng:.............
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG 
CỔ PHIẾU CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC 
                        ….,ngày  ....   tháng ... .. năm 201....                                            
Kính gửi:  CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Bên chuyển nhượng: ..................................................................Mã CĐ: ………………MST : …..…….………
Số CMND/ĐKKD: ……………..…………. Ngày cấp…………….………. Nơi cấp: …………..……...………. 
Địa chỉ: …………….……………………….…………………………...…………………………………………
Điện thoại: CQ ................................ NR .................................. Mobile: ……………………… Fax: ....................
Tài khoản nhận cổ tức:..............................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu……………………. cổ phần, tương đương mệnh giá: …………….…………………… đồng      
Cam kết chuyển nhượng lại: ....................cổ phần (Bằng chữ : .............................................................................) 
Cho ông (bà) dưới đây:
Bên nhận chuyển nhượng: …………………………………….....…  Mã CĐ: ………..…. MST : ……....…….
Số CMND/ĐKKD: ……………………. Ngày cấp: ……….………….. Nơi cấp: ……………………………….
Địa chỉ: …………………………..…………………………………………………………………………………
Điện thoại: CQ ............................... NR ................................. Mobile: ……………………. Fax: ..........................
Tài khoản nhận cổ tức:...............................................................................................................................................
Hiện đang sở hữu: ……………..……. cổ phần, tương ứng tổng mệnh giá: …………..……..…………….. đồng
Cam kết của hai bên: 
- Hai bên chuyển nhượng cùng cam kết tự chịu hoàn toàn trách nhiệm về các vấn đề liên quan đến tính hợp pháp của việc chuyển nhượng này.
- Người nhận chuyển nhượng sẽ được hưởng mọi  quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của cổ đông kể từ ngày Giấy đề nghị chuyển nhượng này được chấp nhận.
- Người chuyển nhượng cam kết thực hiện nộp thuế thu nhập cá nhân theo Luật thuế TNCN hiện hành.
- Cam kết thực hiện nộp phí chuyển nhượng theo quy định hiện hành của Công ty Tài Chính CP Điện Lực.
Người nhận chuyển nhượng
Bên nhận chuyển nhượng thanh toán phí
(Ký và ghi rõ họ tên)
Bên chuyển nhượng thanh toán phí
            Người chuyển nhượng


CHẤP THUẬN CỦA CÔNG TY TÀI CHÍNH CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC
Kiểm soát
Cán bộ thụ lý
Ngày..... tháng.... năm 201.....
Công ty TCCP Điện Lực
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)
(Ký và ghi rõ họ tên)


