
 1 

Phụ lục 02 

 

HỢP ĐỒNG MUA BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 

 

Hôm nay, ngày _____/____/______, tại ____________________, chúng tôi gồm: 

 

 

BÊN BÁN:  

- Họ và tên 

- CMND số:...............................................Ngày cấp:...............................Nơi cấp: .....................................  

- Thường trú: 

- Mã số thuế:  

- Điện thoại:  

- Mã số trái chủ: 

 

BÊN MUA:  

- Họ và tên 

- CMND/GCN ĐKKD số:..........................................Ngày cấp:...............................Nơi cấp: ......................  

- Thường trú: 

- Mã số thuế:  

- Điện thoại:  

- Mã số trái chủ: 

 

Sau khi xem xét nhu cầu và khả năng của các bên, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng mua bán trái 

phiếu chuyển đổi SSICB2010, sau đây gọi tắt là Hợp đồng, với các điều khoản như sau: 

 

Điều 1: Đối tượng của Hợp đồng 

Bên BÁN đồng ý bán cho Bên MUA số chứng khoán như sau: 

1.1 Loại chứng khoán: 

Tên chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Tổ chức phát hành:  Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 

Mã trái phiếu: SSICB2010 

Trụ sở: 72 Nguyễn Huệ, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Đặc điểm của trái phiếu: Trái phiếu chuyển đổi không có bảo đảm 

 

1.2 Số lượng: 

Số lượng:  

 

1.3 Giá chuyển nhượng (ghi tổng giá trị):  

Giá chuyển nhượng: 

 

1.4 Thời hạn thanh toán 

 

1.5 Thời hạn làm thủ tục chuyển quyền sở hữu: 

 

Điều 2: Thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán 

2.1  Hai bên đồng ý rằng thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán là thời điểm Bên 

MUA thanh toán xong toàn bộ số tiền mua chứng khoán cho Bên BÁN. 

2.2  Kể từ thời điểm chuyển quyền sở hữu đối với chứng khoán, Bên MUA được hưởng toàn bộ 

các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ số chứng khoán đã nhận chuyển nhượng. 
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Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên BÁN 

+ Yêu cầu Bên MUA xuất trình các giấy tờ cần thiết cho việc thực hiện giao dịch; 

+ Yêu cầu Bên MUA thanh toán tiền mua chứng khoán đúng thời hạn; 

+ Thực hiện việc đóng thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng 

khoán theo quy định của pháp luật hiện hành; 

+ Thực hiện việc chuyển quyền sở hữu chứng khoán cho Bên MUA theo thỏa thuận. 

 

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Bên MUA 

+ Cung cấp các tài liệu cần thiết theo yêu cầu của Bên BÁN; 

+ Tìm hiểu các quy định của Tổ chức phát hành liên quan đến việc chuyển nhượng chứng 

khoán và Điều lệ của Tổ chức phát hành; 

+ Thanh toán tiền mua chứng khoán theo thỏa thuận. 

+ Yêu cầu Bên BÁN hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng chứng khoán; 

+ Hưởng các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu chứng khoán kể từ thời điểm chuyển quyền sở 

hữu đối với chứng khoán. 

 

Điều 5: Giải quyết tranh chấp 

Tất cả các tranh chấp có thể nảy sinh từ Hợp đồng này sẽ được hai bên cùng nhau thương lượng 

giải quyết trên cơ sở tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi. Nếu không thương lượng được, hai bên sẽ 

có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng này bao gồm năm điều, được lập thành hai bản có giá trị 

như nhau, mỗi bên giữ một bản. 

 

 BÊN BÁN BÊN MUA 

 

 

 

 

 

 

 


