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

BM 05.A

=====o0o=====
Hà Nội, ngày

tháng

năm

GIẤY ỦY QUYỀN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Kính gửi: Tổng công ty CP Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Tên cổ đông:…………………………………………………………Mã cổ đông:……………….
Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày………………Tại……………….............
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Tổng số cổ phần sở hữu:…………………………………………………………………………..
(bằng chữ:……………………………………………….………………………………………...)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (bà):……………………………………………………………………………………….…..
Số CMND:…………………………..Cấp ngày………………………..Tại………………............
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Được quyền thay thế Tôi/Công ty thực hiện việc thủ tục chuyển nhượng cổ phần và có quyền
thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cụ thể như sau:
Tên Cổ đông chuyển nhượng:………………………………Mã cổ đông……................
Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..
Số CMND/Giấy CNĐKKD…………………Ngày cấp… /… /…..…..Nơi cấp…….…….
Đại diện (nếu là pháp nhân):……………… ………………………...Chức vụ:…………
Điện thoại:…………………………………...Email………………………………………
Tên Bên nhận chuyển nhượng:…...………………………………... Mã cổ đông………
Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………...
Số CMND/Giấy CNĐKKD……...…………Ngày cấp…/…/…..........Nơi cấp……………
Đại diện (nếu là pháp nhân):……………… ………………………...Chức vụ:………….
Điện thoại:……………………………………Email…….………………………………...
Thông tin chuyển nhượng:
 Số cổ phần chuyển nhượng:………...................... Tổng mệnh giá:……………..………..

(Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
 Giá chuyển nhượng: ………/ 1 cổ phần Tổng giá trị chuyển nhượng : …………………
(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………....)
 Số cổ phần còn lại trong Sổ CNSH cổ phần sau khi chuyển nhượng:…….…………..CP
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà
Nội.

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

………………………………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

Lưu ý: Người được ủy quyền chỉ thực hiện thủ tục chuyển nhượng vì vậy trong Giấy yêu cầu
chuyển nhượng cổ phần (BM.04), Người ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục chuyển
nhượng vẫn phải ký tên vào Bên chuyển nhượng.

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

BM 05.B

=====o0o=====
Hà Nội, ngày

tháng

năm

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN
Kính gửi: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà Nội (BSH)
Bên ủy quyền:……………………………………………………………………………………..
Mã cổ đông:……………………………………………………………………………………….
Số CMND/ĐKKD:…………………………..Cấp ngày………………Tại……………….............
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Tổng số cổ phần sở hữu:…………………………………………………………………………..
(bằng chữ:……………………………………………….………………………………………...)
Nay Tôi ủy quyền cho:
Ông (bà):……………………………………………………………………………………….…..
Số CMND:…………………………..Cấp ngày………………………..Tại………………............
Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………..
Được quyền thay thế Tôi/Công ty thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần và có quyền
thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, cụ thể như sau:
1. Tên Cổ đông chuyển nhượng:………………………………Mã cổ đông……................
Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………..
Số CMND/Giấy CNĐKKD…………………Ngày cấp… /… /…..…..Nơi cấp…….…….
Đại diện (nếu là pháp nhân):……………… ………………………...Chức vụ:…………
Điện thoại:…………………………………...Email………………………………………
2. Tên Bên nhận chuyển nhượng:…...………………………………... Mã cổ đông………
Địa chỉ thường trú/ĐKKD…………………………………………………………………
Địa chỉ liên hệ:……………………………………………………………………………...
Số CMND/Giấy CNĐKKD……...…………Ngày cấp…/…/…..........Nơi cấp……………
Đại diện (nếu là pháp nhân):……………… ………………………...Chức vụ:………….
Điện thoại:……………………………………Email…….………………………………...
3. Thông tin chuyển nhượng:

 Số cổ phần chuyển nhượng:………...................... Tổng mệnh giá:……………..………..
(Bằng chữ:…………………………………………………………………….)
 Giá chuyển nhượng: ………/ 1 cổ phần Tổng giá trị chuyển nhượng : …………………
(Bằng chữ:………………………………………………………………………………………....)
 Số cổ phần còn lại trong Sổ CNSH cổ phần sau khi chuyển nhượng:…….…………..CP
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn – Hà
Nội.

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

………………………………………

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

……………………………………..

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

Lưu ý: Người được ủy quyền chỉ thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng vì vậy trong Giấy yêu
cầu chuyển nhượng cổ phần (BM.04), Người ủy quyền cho người khác thực hiện thủ tục nhận
chuyển nhượng vẫn phải ký tên vào Bên nhận chuyển nhượng.

