
Mẫu 10 
CAM KẾT CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 

 
Hôm nay, ngày        tháng        năm 20    , chúng tôi gồm: 
BÊN A: Bên chuyển nhượng  
Tên cổ đông :……………………………………………………………….……………………. 
Số cp sở hữu trước khi chuyển nhượng:…………………………………………………………….. 
Trị giá:………………………………………………………………………………………………. 
Số cp sở hữu sau khi chuyển nhượng: ……………………………………………………………… 
Trị giá:………………………………………………………………………………………………. 

BÊN B:

- Số cổ phần ABBANK: ……………………………………………………………… 

 Bên nhận chuyển nhượng  
Tên cổ đông : …………………………………………………………………………… 
Số cp sở hữu trước khi nhận chuyển nhượng:…………………………………………………….. 
Trị giá:………………………………………………………………………………………………. 
Số cp sở hữu sau khi nhận chuyển nhượng: ………………………………………………… 
Trị giá:………………………………………………………………………………………………. 
Cùng thống nhất những điều khoản sau: 
Điều 1:  Trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện, hai bên đã thoả thuận và thống nhất về việc Bên A 

chuyển nhượng cho Bên B 

  (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………) 
- Trị giá: ………………………………………………………………………………….. 
  (Bằng chữ: ………………………………………………………………………………) 
Ngày giao dịch dự kiến: …………………………………………………………………. 
Nếu bên chuyển nhượng là cổ đông cá nhân thì phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo 
qui định của Bộ Tài Chính tại thời điểm chuyển nhượng. 

Điều 2:  Bên B đã giao đủ và bên A đã nhận đủ số tiền giao dịch theo thỏa thuận. 
Điều 3: Bên A cam kết về việc đã nhận được sự nhất trí của các thành viên trong gia đình, những 

người có quyền thừa kế tài sản của mình trước khi chuyển nhượng cổ phần cho bên B 
(nếu là pháp nhân: cam kết có đủ thẩm quyền theo qui định của Điều lệ công ty hoặc 
theo qui chế nội bộ hoặc theo ủy quyền của HĐQT), sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và 
tự giải quyết hậu quả nếu có sự kiện cáo, khiếu nại từ các thành viên nói trên. 

Điều 4:  Bên B cam kết về việc có toàn quyền quyết định trong việc mua lại cổ phần của Bên A 
(nếu là pháp nhân: cam kết có đủ thẩm quyền theo qui định của Điều lệ công ty hoặc 
theo qui chế nội bộ hoặc theo ủy quyền của HĐQT) , sẽ không thay đổi quyết định của 
mình sau khi thanh toán tiền cho Bên A. Bên B cam kết chịu trách nhiệm về tính hợp 
pháp của nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính Ngân hàng An Bình, 
chấp hành nghiêm chỉnh các qui định trong Điều lệ, qui chế nội bộ Ngân hàng An Bình 
và các qui định của pháp luật có liên quan. 

Điều 5:  Bên A được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến số cổ phần này cho đến ngày 
Ngân hàng An Bình phê duyệt chuyển nhượng và bên B được vào sổ đăng ký cổ đông 
của Ngân hàng TMCP An Bình. 

Điều 6:  Bên B được hưởng mọi quyền lợi có được từ số cổ phần này kể từ ngày Ngân hàng An 
Bình phê duyệt việc chuyển nhượng và Bên B được vào sổ đăng ký cổ đông của Ngân 
hàng TMCP An Bình. 

   BÊN A                    BÊN B 


