CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**********
HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP
(Số: 01/HĐCN)
-

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2005;

-

Căn cứ vào Điều lệ Công ty TNHH;

-

Căn cứ vào nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2009, tại trụ sở Công ty TNHH Hoa Sen (Thôn _____,
xã________ , huyện Đăk Pơ, tỉnh Gia Lai), chúng tôi gồm có:
Bên A: (Bên chuyển nhượng) ông Nguyễn A
CMND số 210 851 ______do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 11/12/1996
Địa chỉ thường trú:____________, xã Tây Giang, huyện Tây Sơn, Bình Định
Là thành viên của Công ty TNHH _______, đang sở hữu phần vốn góp 06,00%
Bên B: (Bên nhận chuyển nhượng) ông ______________________
Sinh ngày: 10/9/1983, dân tộc: Kinh, quốc tịch: Việt Nam
CMND số 211 836 ___________ do Công an tỉnh Bình Định cấp ngày 28/3/2001
Hộ khẩu thường trú: ______- Trần Phú - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định
Chỗ ở hiện tại: _____- Trần Phú - Phường Lê Hồng Phong - Quy Nhơn - Bình Định
Hai bên thống nhất thoả thuận như sau:
Điều 1: Nội dung của Hợp đồng
Bên A đang sở hữu phần vốn góp 06,00% trong Công ty TNHH _______, đồng ý chuyển
nhượng toàn bộ phần vốn góp cho Bên B.
Điều 2: Giá trị của hợp đồng và phương thức thanh toán
2.1
Giá trị của Hợp đồng
Tổng số tiền mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B có giá trị là: 180.000.000 đồng (Bằng
chữ: Một trăm tám mươi triệu đồng chẵn)
2.2

Phương thức thanh toán
Bên B thanh toán toàn bộ giá trị của Hợp đồng bằng tiền mặt cho Bên A ngay tại thời điểm
hai bên ký hợp đồng này.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên A
3.1

Quyền của Bên A
- Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn giá trị của Hợp đồng mà hai bên đã thoả
thuận;

- Yêu cầu đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH_________ xác nhận và hoàn thiện đầy
đủ các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ để chuyển nhượng quyền sở hữu phần vốn góp cho Bên B theo
đúng quy định của pháp luật hiện hành.
3.2

Nghĩa vụ của Bên A
Hoàn thiện đầy đủ các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ sở hữu số vốn góp chuyển nhượng cho Bên B
theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo quyền lợi của Bên B;

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên B
4.1

Quyền của Bên B
- Yêu cầu Bên A bàn giao đầy đủ các thủ tục, giấy tờ chứng minh quyền sở hữu số vốn điều
lệ mà Bên A chuyển nhượng cho Bên B;
- Sở hữu số vốn nhận chuyển nhượng kể từ thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

4.2

Nghĩa vụ của Bên B
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn giá trị và thời hạn như đã thoả thuận tại Điều 2 của Hợp đồng
cho Bên A;
- Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định đối với thành viên góp vốn của Công ty
TNHH Hoa Sen theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 5: Giải quyết tranh chấp
Khi có tranh chấp phát sinh, hai bên phải cùng nhau thương lượng để giải quyết, nếu không
thương lượng được sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.
Điều 6: Hiệu lực của hợp đồng
Hợp đồng này được lập thành 03 bản bằng Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi bản
có 03 trang, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản lưu tại Văn phòng Công ty TNHH _______.
Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.
BÊN A

BÊN B

Nguyễn A

Dương Đình Mai Lân

PHẦN XÁC NHẬN THANH TOÁN
Bên B đã thanh toán đủ tiền theo Hợp đồng này cho bên A vào ngày …/…/……...
BÊN A

BÊN B

Nguyễn A

________________________

CÔNG TY TNHH_________ XÁC NHẬN
Các bên đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp theo quy định của pháp luật
Đại diện theo pháp luật của Công ty
(Ký tên và đóng dấu)

