
Phụ lục 01 

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng        năm 20   
 

GIẤY ĐĂNG KÝ CHUYỂN NHƯỢNG TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI SSICB2010 
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 

(Liên ..../3) 

 

BÊN CHUYỂN NHƯỢNG BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG 

 

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

- Mã số trái chủ : ..........................................……. 

- Số CMND/ĐKKD: .................................... 

- Ngày cấp: ................................................. 

- Nơi cấp: ..................................................... 

- MST: .................................................…….. 

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

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

-  Địa chỉ email: ........................................................  

- Số điện thoại:  ........................................................  

 

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

- Mã số trái chủ :  .....................................................  

- Số CMND/ĐKKD: ..................................................  

- Ngày cấp: ............................................................. 

- Nơi cấp: ................................................................. 

- MST: .................................................…….. 

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

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

- Địa chỉ email:  ........................................................  

- Số điện thoại:  ........................................................  

Số TPCĐ SSICB2010 đề nghị chuyển nhượng 

- Bằng số:  ...........................................................................................................................  

- Bằng chữ: ……………………………………………………………………………………….. 

Chữ ký bên chuyển nhượng 
 
 
 
 

 

Chữ ký bên nhận chuyển nhượng 
 
 
 

Ghi chú:  

1. Bên nhận chuyển nhượng được sở hữu, hưởng các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 được chuyển 
nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 của Công ty CP Chứng 
khoán Sài Gòn kể  từ ngày Giấy đăng ký chuyển nhượng này được Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn xác nhận đã đăng ký. 

2. Các bên tự thỏa thuận và chịu trách nhiệm về các điều kiện chuyển nhượng (giá cả, phương thức thanh toán,…). Công ty CP Chứng khoán Sài 
Gòn  chỉ có trách nhiệm đăng ký lại những thay đổi phát sinh từ việc chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 vào Sổ đăng ký người sở 
hữu trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 và cấp/điều chỉnh Chứng nhận quyền sở hữu trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 cho trái chủ. Công ty CP 
Chứng khoán Sài Gòn không giải quyết các tranh chấp phát sinh liên quan đến các thỏa thuận nêu trên. 

3. Phí giao dịch 100.000 đồng/lần đối với các giao dịch chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng có trách nhiệm nộp phí giao dịch và nộp thuế TNCN 
đối với thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán (nếu là cá nhân). 

4. Các bên có liên quan có trách nhiệm đọc và tuân thủ quy định của Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 và các vấn đề liên 
quan của Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn. 

5. Nhà đầu tư có thể truy cập Quy chế chuyển nhượng trái phiếu chuyển đổi SSICB2010 đăng tải tại trang web www.ssi.com.vn  hoặc yêu cầu bộ 
phận Quản lý cổ đông của SSI cung cấp bản sao. 

 

Ngày ...........tháng .......năm 20..                    CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN 

       Người nhận hồ sơ                             XÁC NHẬN ĐÃ ĐĂNG KÝ 

                                  Ngày            tháng           năm 20.. 

 
 
Nhân viên                               Kiểm soát 

http://www.ssi.com.vn/

