
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU  

VÀ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM 

(Đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu tại công ty chứng khoán) 

1. Đăng ký chuyển nhượng quyền mua: 

Cổ đông sở hữu quyền mua cổ phiếu sau khi tìm được đối tác để chuyển nhượng 

quyền mua và ghi đầy đủ thông tin vào “Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua 

cổ phiếu” (theo mẫu của DXG bên dưới) sẽ thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền 

mua tại trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 

25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM và kèm theo các tài liệu: 

 Thông báo sở hữu quyền mua cổ phiếu (DXG gửi cho cổ đông chưa lưu ký cổ 

phiếu tại ngày chốt danh sách theo địa chỉ đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam)  

 CMTND/giấy ĐKKD (bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng) 

 

2. Đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm: 

Cổ đông (nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền mua) đến trụ sở Công ty Cổ phần 

Tập đoàn Đất Xanh, số 2W Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM 

để điền thông tin vào “Giấy đăng ký thực hiện quyền mua cổ phiếu” (theo mẫu của 

DXG bên dưới) và kèm theo các tài liệu: 

 Thông báo sở hữu quyền mua cổ phiếu (DXG gửi cho cổ đông chưa lưu ký cổ 

phiếu tại ngày chốt danh sách theo địa chỉ đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng 

khoán Việt Nam) hoặc/và “Giấy đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu” đã 

được DXG xác nhận. 

 CMTND/giấy ĐKKD. 

 Giấy nộp tiền đã nộp vào Tài khoản phong tỏa của DXG. 

 Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh 

 Số TK: 110000171096  

 Nơi mở TK: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Thủ Thiêm 

Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác đăng ký và nộp tiền hộ (mang theo Giấy ủy 

quyền, photo CMTND của người ủy quyền và người được ủy quyền). 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

---- *** ---- 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN MUA CỔ PHIẾU 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH 

1.     BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: 

Họ và tên/Tên tổ chức:  _________________________________________ 

Số CMTND/Số ĐKKD: ________________   

Địa chỉ: ____________________________________________________ 

Điện thoại: _______________ 

2.     BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 

Họ và tên/Tên tổ chức:  _________________________________________ 

Số CMTND/Số ĐKKD: ________________   

Địa chỉ: ____________________________________________________ 

Điện thoại: _______________ 

Thông tin chuyển nhượng quyền mua như sau: 

Số lượng quyền mua sở hữu:  ___________________ quyền mua 

Số lượng quyền mua chuyển nhượng: ___________________ quyền mua 

Số lượng quyền mua còn lại:  ___________________ quyền mua 

Kính đề nghị Công ty xác nhận đề nghị chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu nói 

trên. 

  

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

   

________________________ 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG  

(Ký và ghi rõ họ tên) 

  

   

________________________ 

  

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH 

Bộ phận quản lý cổ đông 



 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

---- *** ---- 

GIẤY ĐĂNG KÝ THỰC HIỆN QUYỀN MUA CỔ PHIẾU 

Kính gửi:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẤT XANH 

  

1.      Cổ đông đăng ký mua:_____________________________________________________ 

 Địa chỉ thường trú:   _______________________________________________________ 

 Địa chỉ liên lạc: __________________________________________________________ 

 Số CMTND/ĐKKD: ______________ Cấp ngày: _____________ Nơi cấp: __________ 

 Tel:______________  Mobi: ______________ E-mail:___________________________ 

2.      Số lượng cổ phiếu sở hữu:           __________________ cổ phiếu 

3.    Số lượng quyền mua sở hữu:      __________________ quyền mua 

4.    Số lượng cổ phiếu đăng ký mua:  __________________ cổ phiếu 

Giá đặt mua: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu 

Thành tiền:     __________________  đồng 

 Bằng chữ:     ____________________________________________________________ 

5.      Cam kết: 

-     Mua đủ số cổ phiếu đã đăng ký;  

-     Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính hợp pháp của nguồn vốn mua cổ phiếu; 

-     Thực hiện đầy đủ các thủ tục mua bán, chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp 

luật và của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh. 

 

  

  

  _____________ , ngày_____ tháng _____ năm 2019  

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

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

 


