
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB Ðịa chỉ: Tầng 1-3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Ðống Ða, Hà Nội Ðiện Thoại: (043)7765929 -  Fax: (043)7765928 

- Căn cứ Luật dân sự, Luật chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; -  Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành; 
Số:                /HĐCKLL/NV-KBSV-KH 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN CỔ PHIẾU LÔ LẺ 

Chức vụ:  Đại diện:  Điện thoại:   (84.24) 37765929       Fax:  (84.24) 37765928 Ðịa chỉ: Tầng 1-3, Tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Ðống Ða, Hà Nội Bên A:   Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam Hôm nay, Ngày …. tháng … năm 20…., chúng tôi gồm có: 

Bên B:     Địa chỉ:  
CMT: Ngày cấp:  Nơi cấp:  
Số tài khoản:  tại: Công ty CP Chứng khoán KB Việt Nam 
Người được uỷ quyền:  
CMT:  Ngày cấp:  Nơi cấp:  
Sau khi đàm phán thoả thuận, các bên thống nhất ký kết Hợp đồng chuyển nhượng chứng khoán lô lẻ (sau đây viết tắt là hợp đồng) với các điều khoản và điều kiện sau: Điều 1: Nội dung Hợp đồng Bên B yêu cầu chuyển nhượng và Bên A đồng ý nhận chuyển nhượng số cổ phiếu niêm yết lô lẻ có trong tài khoản giao dịch chứng khoán của Bên B mở tại Bên A kể từ ngày …………….. như sau: 

Stt Mã chứng khoán Sàn Số lượng Giá  (VNĐ) Thành tiền (VNĐ) Thuế TNCN khấu trừ Số tiền Bên B thực nhận sau thuế 
1    

Tổng cộng:     
 (Bằng chữ: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..VND chẵn.) 
Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Bên A  - Nhận đủ số chứng khoán lô lẻ như đã thoả thuận trong Điều 1 của Hợp đồng này.  - Thanh toán đầy đủ số tiền phải trả như đã thoả thuận trong Điều 1 của Hợp đồng này. Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B  - Nhận tiền thanh toán cho giao dịch chuyển nhượng chứng khoán lô lẻ ghi trong Điều 1 của Hợp đồng này.  - Chuyển khoản chứng khoán sang tài khoản của Bên A theo Điều 1 của Hợp đồng này. Điều 4: Điều kiện thanh lý hợp đồng   Hợp đồng này được thanh lý ngay sau khi bên A chuyển trả tiền cho Bên B như nêu tại Điều 2 của Hợp đồng và     Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam xác nhận hoàn tất việc chuyển nhượng này. Điều 5: Điều khoản chung Hai bên có nghĩa vụ thực hiện đúng các cam kết trong Hợp đồng. Nếu có phát sinh tranh chấp, hai bên sẽ cùng thương lượng lại trên tinh thần hợp tác hoà giải để giải quyết. Hợp đồng này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản, 01 bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. 

BÊN A CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM GIÁM ĐỐC 
BÊN B KHÁCH HÀNG 


