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PHỤ LỤC SỐ 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  GIẤY ĐỀ NGHỊ 
V/v thay đổi thông tin trên sổ cổ đông 

                            Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn 

Tên tổ chức/cá nhân:  ........................................................................... Mã cổ đông:  .............................  

Là cổ đông của: .......................................................................................................................................  

Nay tôi làm giấy đề nghị này yêu cầu Công ty cổ phần chứng khoán  Phương Nam cấp lại cho tôi một 
sổ cổ đông mới theo các thông tin mới với lý do:…............... ................................................................  

Căn cứ theo: ......................................................  .....  ................................................................................  

Nội dung thay đổi như sau: 

1./ Các thông tin trên sổ cổ đông cũ: 

Tên tổ chức/cá nhân:  ........................................................................... Mã cổ đông:  .............................  

Số CMND/GCNĐKKD: ...............................................  Cấp ngày: ......................  Nơi cấp: ...................  

Tên của người đại diện (nếu là tổ chức): .................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................   

Điện thoại CQ:  ............................  Điện thoại NR: ..........................  Mobile:  .................  Fax:  ......................  

2./ Các thông tin trên sổ cổ đông mới: 

Tên tổ chức/cá nhân:  ........................................................................... Mã cổ đông:  .............................  

Số CMND/GCNĐKKD: ...............................................  Cấp ngày: ......................  Nơi cấp: ...................  

Tên của người đại diện (nếu là tổ chức): .................................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ........................................................................................................................................   

Điện thoại CQ:  .........................  Điện thoại NR: ........................  Mobile:  ................  Fax:  ......................  

Trân trọng kính chào 

Công ty cổ phần 

kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn 

 …………., ngày …..tháng ……năm 20… 

Người làm đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên ) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 

 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN  

 
Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 
 
Tên cổ đông:……………………………………………………………………………………. 

Mã số cổ đông: ………………………………………………………………………………… 

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………… 

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: ……………………………………………………. 

Ngày cấp: ……………………………...      Nơi cấp: …………………………………………. 

Số cổ phần sở hữu: ……………………. cổ phần (bằng chữ: ……………………………… 

 ....................................................................................................................................................... ) 

Giá trị vốn cổ phần sở hữu: ……………………. đồng. 

Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Tôi xin cam kết: 
- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị tiêu huỷ, đồng 

thời tôi đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có kết quả. Trong trường hợp tôi 
tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu (sau khi đã được cấp lại), tôi sẽ nộp trả 
Công ty Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu này (*); 

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn đúng sự thật và xin 
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn; 

- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy chứng nhận sở 
hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra cho Công ty (nếu có) liên 
quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Trân trọng, 

 TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm ……… 
Người làm đơn 

(ký, ghi rõ họ tên,  

đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 
 
 

 
 
 
 

Ghi chú:  (*) Áp dụng đối với trường hợp bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

PHỤ LỤC SỐ 04 
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         ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: CÔNG TY CỒ PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 
 

 
I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: 
- Tên cá nhân / tổ chức:  ....................................................................................................   
- Giấy CMND/GPĐKKD Số:  ............ ...........Cấp ngày:  ......... .... nơi cấp:  ...................  
- Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  
- Điện thoại:  ......................................................................................................................  
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):  .......................................................................  
- Giấy CMND/GPĐKKD Số:  ............ Cấp ngày:  ............... nơi cấp:  .............................  
- Mã số cổ đông: ................................................................................................................   
Hiện đang sở hữu: ............................... cổ phần của Công ty CP Kinh Doanh Thủy 
Hải Sản Sài Gòn. 
Tương ứng tổng mệnh giá: ..................  ............ (bằng chữ .........  .........  ............................  
 .............................................................  ............  .........................  .........  .......................... ) 
II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: 
- Tên cá nhân / tổ chức:  ....................................................................................................   

 - Giấy CMND/GPĐKKD Số:  .......................Cấp ngày:  ..................  nơi cấp:  ...............  
 - Địa chỉ:  ...........................................................................................................................  

- Điện thoại liên hệ: ...........................................................................................................  
- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức):  .......................................................................  
- Giấy CMND/GPĐKKD Số:  ............ Cấp ngày:  .................... nơi cấp: .........................  
- Mã số cổ đông (nếu có):  ................................................................................................   
Hiện đang sở hữu: ............................... cổ phần của Công ty Cổ Phần Kinh Doanh 
Thủy Hải Sản Sài Gòn. 
Tương ứng tổng mệnh giá: ..................  ............ (bằng chữ .........  .........  ............................  
 .............................................................  ............  .........................  .........  .......................... ) 
 
II. NỘI DUNG CHUYỂN NHƯỢNG: 
1. Số lượng cổ phần chuyển nhượng:  ...................... (bằng chữ:  ...................................  
 ...................................................................................  .................................................... ) 
2. Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá):  ............................... (bằng chữ: ..........  

 .................................................................................................................................... ) 

Chúng tôi cam kết: 
- Bên chuyển nhượng là chủ sở hữu hợp pháp số cổ phần chuyển nhượng, không bị 

ràng buộc bởi bất cứ nghĩa vụ  nào. Đồng thời, bên nhận chuyển nhượng đủ điều kiện 

COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM  
Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh Phuùc 

---------***--------- 
PHỤ LỤC 01 
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nhận chuyển nhượng cổ phần theo quy định của Pháp luật, đảm bảo tính hợp pháp của 
nguồn vốn mua cổ phần, chấp nhận thực trạng tài chính và Điều lệ của công ty. 

 - Hai bên tự thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần và giải quyết tranh chấp phát 
sinh liên quan đến số cổ phần chuyển nhượng không liên quan đến APT 

Làm tại……………, ngày ...... tháng … năm ……… 
 

BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN CHUYỂN NHƯỢNG 
 
 
     
 

 
 
 
 

 
 

XÁC NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 
        

................., ngày …… tháng …… năm ……… 
 

 Công ty Cổ Phần  
Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn  
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
V/v thay đổi thông tin trên sổ cổ đông 

 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn 

Tên tổ chức/cá nhân:  ............................................................ Mã cổ đông: .......................   

Là cổ đông của: .................................................................................................................  

Nay tôi làm giấy đề nghị này yêu cầu Công ty cổ phần kinh doanh thuỷu hải sản Sài 
Gòn cấp lại cho tôi sổ cổ đông mới theo các thông tin mới với lý do:…............... ..........  

Căn cứ theo: ............................................  ....  .....................................................................  

Nội dung thay đổi như sau: 

1./ Các thông tin trên sổ cổ đông cũ: 

Tên tổ chức/cá nhân:  ............................................................ Mã cổ đông: .......................   

Số CMND/GCNĐKKD: ..................................  Cấp ngày: .................  Nơi cấp: ...............  

Tên của người đại diện (nếu là tổ chức):...........................................................................  

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................   

PHỤ LỤC SỐ 03 
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Điện thoại CQ:................... …….Điện thoại NR:....... ………  Mobile:…….  ..................   
  

2./ Các thông tin trên sổ cổ đông mới: 

Tên tổ chức/cá nhân:  ............................................................ Mã cổ đông: .......................   

Số CMND/GCNĐKKD: ..................................  Cấp ngày: .................  Nơi cấp: ...............  

Tên của người đại diện (nếu là tổ chức):...........................................................................  

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................  

Địa chỉ liên hệ: ..................................................................................................................   

Điện thoại CQ:….. ............ Điện thoại NR: ................  Mobile: ...................   Fax: .........   

Trân trọng kính chào 

Công ty Cổ phần 

kinh doanh thuỷ hải sản Sài Gòn 

 …………., ngày …..tháng …năm 20… 

Người làm đơn 

(Ký tên, ghi rõ họ tên ) 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------------------- 
 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CỔ PHẦN  
 

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN 

 
Tên cổ đông: 
………………………………………………………………………………. 
Mã số cổ đông: …………………………………………………………………………… 
Địa chỉ: 
…………………………………………………………………………………… 
Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: 
………………………………………………. 
Ngày cấp: ………………………...      Nơi cấp: ……………………………………. 
Số cổ phần sở hữu: ……………………. cổ phần (bằng chữ: ………………………… 
 .................................................................................................................................. ) 
Giá trị vốn cổ phần sở hữu: ……………………. đồng. 
Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần: 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
Tôi xin cam kết: 

PHỤ LỤC SỐ 04 
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- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ phiếu trên đã thực sự bị mất/rách/cháy/bị 
tiêu huỷ, đồng thời tôi đã áp dụng mọi nỗ lực tìm kiếm, khắc phục nhưng không có 
kết quả. Trong trường hợp tôi tìm thấy Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc cổ 
phiếu (sau khi đã được cấp lại), tôi sẽ nộp trả Công ty Giấy chứng nhận sở hữu cổ 
phần hoặc cổ phiếu này (*); 

- Lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần trình bày như trên hoàn toàn 
đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung nêu trong đơn; 

- Tự chịu trách nhiệm giải quyết mọi tranh chấp phát sinh từ việc xin cấp lại Giấy 
chứng nhận sở hữu cổ phần mới và cam kết bồi thường mọi thiệt hại, tổn thất gây ra 
cho Công ty (nếu có) liên quan đến việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. 

Trân trọng, 
 TP.Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm … 

Người làm đơn 
(ký, ghi rõ họ tên,  

đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
 

 
 
 
 

Ghi chú:  (*) Áp dụng đối với trường hợp bị mất hoặc bị tiêu huỷ Giấy chứng nhận sở 
hữu cổ phần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
---oOo--- 

 
GIẤY ỦY QUYỀN  

 

I/ Người ủy quyền (sau đây gọi là Bên A): 

- Họ và tên: ....................................................................................................................  

- Sinh ngày 
:..................................................................................................................................
.... 

- Số CMND:.................... Ngày cấp: .........................Nơi cấp: ....................  ................  

- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................... 
 .......................................................................................................................  

- Là chủ sở hữu hợp pháp cổ phần Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài 
Gòn (sau đây được gọi tắt là cổ phần) như sau:  

a) Số lượng: …….....…….cổ phần  

b) Tổng trị giá cổ phần theo mệnh giá (10.000 VNĐ/cổ phần): .................................  

(Bằng chữ: ................................................................................................................. ) 

II/ Người được ủy quyền (sau đây gọi là Bên B): 

- Họ và tên:  ...................................................................................................................  

- Sinh ngày :........................................................................................................... 

- Số CMND:......................... Ngày cấp: ................................... .... Nơi cấp: ................   
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- Hộ khẩu thường trú: .................................................................................................... 
 .........................................................................................................................  

Bằng văn bản này Bên A và Bên B thống nhất thực hiện việc ủy quyền với các điều 
khoản sau:  
 
Điều 1. Nội dung ủy quyền: (đây là nội dung mẫu Nhà đầu tư có thể thêm hoặc bỏ bớt 

nội dung sau) 

a) Thực hiện ký kết hợp đồng, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công Ty 
Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

b) Thực hiện ký kết hợp đồng, thủ tục chuyển nhượng quyền mua cổ phần của Công 
Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

c) Nhận Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh Thủy 
Hải Sản Sài Gòn. 

d) Nhận cổ tức/tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt hay cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần 
Kinh Doanh Thủy Hải Sản Sài Gòn. 

 
Điều 2. Phạm vi ủy quyền:  

Bên B được toàn quyền thay mặt Bên A để thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo 
qui định của pháp luật liên quan đến nội dung ủy quyền.  

 
Điều 3. Cam kết của các Bên:  

a) Bên A cam kết rằng tại thời điểm lập Giấy ủy quyền này, không có bất kỳ tranh 
chấp nào liên quan đến số lượng Cổ phần thuộc sở hữu hợp pháp của Bên A 
được quy định tại Mục I Giấy ủy quyền này.  

b) Bên A xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên B  nhân danh 
Bên A  thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên. 

c) Bên B cam kết thực hiện đầy đủ nội dung được ủy quyền quy định tại Điều 1 
Giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho người thứ 3 để thực hiện nội 
dung được ủy quyền nêu trên.  
d) Bên A và Bên B hoàn toàn minh mẫn và tự nguyện xác lập Giấy ủy quyền này. 
Hai Bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý 
nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này 

 
Điều 4.Thời hạn và hiệu lực ủy quyền:  

a) Thời hạn ủy quyền từ ngày…....tháng…....năm…....   đến 
ngày..…..tháng..…..năm  

Giấy ủy quyền này được lập thành 04 bản chính có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban 
nhân dân quận (huyện)/ Phòng Công Chứng số……. xác nhận. Bên A giữ 01 bản 
chính, Bên B giữ 01 bản chính, PNS giữ 01 bản chính và 01 bản chính lưu tại Ủy 
ban nhân dân quận (huyện)/ Phòng Công Chứng số............ 
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b) Trong thời hạn ủy quyền, Bên A  không được thực hiện những nội dung đã ủy 
quyền nêu tại Điều 1 Giấy ủy quyền này.  

 
 

NGƯỜI UỶ QUYỀN     NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN 
 (Ký và ghi rõ họ tên)            (Ký và ghi rõ họ tên)  
             
   

             

              

 

 

 
 
 

 

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN(HUYỆN) / 
PHÒNG CÔNG CHỨNG SỐ............. 

………, ngày........ tháng........ năm 20..... 
(Ký tên, đóng dấu) 

 


