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QUY ĐỊNH TẠM THỜI
về Chứng chỉ cổ phiếu, chuyển nhượng cổ phần, chi trả cổ tức

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty co phần Cafico Việt Nam;

Hội đồng quản trị quy định tạm thời một số nội dung như sau:

A. Chứng chỉ cổ phiếu.

1. Cổ đông được Công ty cấp Chứng chỉ cổ phiếu theo mẫu Công ty quy 
định.

2. Chứng chỉ cổ phiếu phản ánh số cổ phần của cổ đông sở hữu theo dữ 
liệu trên sổ đăng ký cổ đông do Phòng kế toán Công ty quản lý.

3. Chứng chỉ cổ phiếu, tự thân nó, không có giá trị để thế chấp hoặc 
chuyển nhượng. Việc chuyển nhượng cổ phần chỉ hợp lệ khi được thực 
hiện theo quy định, có xác nhận của Chủ tịch Công ty.

4. Trường hợp Chứng chỉ cổ phiếu bị mất, hư hỏng ..., cổ đông có thể yêu 
cầu Công ty cấp lại bằng văn bản. Việc cấp lại này có thể bị thu phí.

B. Chuyển nhượng cổ phần

I. Một số quy định chung:
1. Cổ phần phổ thông của Công ty được tự do chuyển nhượng. Việc 

chuyển nhượng cổ phần do Chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận tại trụ 
sở Công ty.

2. Đe tăng tính thanh khoản, khi có nhu cầu, người bán hoặc mua có thể 
thông báo đến Công ty bằng văn bản hoặc bang email. Công ty sẽ đăng 
trên website của Công ty.

3. Sau khi đạt được thỏa thuận mua bán, để xác nhận chuyển nhượng cổ 
phần, người mua và người bán mang hồ sơ đến trực tiếp tại Trụ sở 
Công ty làm thủ tục. Trường hợp không đến được Trụ sở Công ty, 
người mua và người bán gởi hồ sơ đăng ký mua bán phù họp theo quy 
định này đến Công ty để được xác nhận.

4. Số cổ phần chuyển nhượng được công nhận quyền sở hữu thuộc về 
người mua kê từ thời điểm Chủ tịch Hội đồng quản trị xác nhận việc 
đăng ký chuyển nhượng và được điều chỉnh trên sổ đăng ký cổ đông.



II. Hồ sơ chuyển nhượng :

Hồ sơ mua bán cần thực hiện như sau :

1. Trường hợp trực tiếp thực hiện thủ tục chuyển nhượng tại trụ sở 
Công ty

a. Người bán và người mua mang theo các giấy tờ liên quan đến Trụ 
sở Công ty cùng ký tên trên Giấy thỏa thuận chuyển nhượng cổ 
phần (Mau 01-CP.CFC).

b. Giấy tờ liên quan bao gồm : Căn cước công dân của người bán và 
người mua, Chứng chỉ cổ phiếu của người bán và người mua (nếu 
đang là cổ đông Công ty).

2. Trường hợp người mua và người bán gởi hồ sơ mua, bán cỗ phần 
đến Công ty (gián tiếp):

a. HỒ sơ bán cổ phần bao gồm :
aa. Giấy thỏa thuận bán cổ phần do người bán ký tên (Mầu 02- 

CP.CFC); có xác nhận chữ ký của UBND phường/xã nơi cư 
trú.

ab. Chứng chỉ cổ phiếu.
ac. Căn cước công dân của người bán (bản sao công chứng).

b. Hồ sơ mua cỗ phần bao gồm :
ba. Giấy thỏa thuận mua cổ phần do người mua ký tên 

(Mầu 03-CP.CFC),
bb. Chứng chỉ cổ phiếu của người mua (nếu đang là cổ đông 

Công ty),
bc. Căn cước công dân của người mua (bản sao công chứng).

III. Phương thức thanh toán tiền mua bán cổ phần do bên mua và bên bán
thỏa thuận như sau:
1. Người mua thanh toán trực tiếp cho người bán tổng số tiền chuyển 

nhượng cổ phần; người bán có nghĩa vụ nộp tiền thuế và phí chuyển 
nhượng. Công ty có trách nhiệm thu và nộp vào ngân sách Nhà nước.

2. Trường họp không thanh toán trực tiếp, hai bên thống nhất để người 
mua chuyển tiền mua cổ phần vào tài khoản Công ty, Công ty chuyển 
tiên cho người bán sau khi khâu trừ tiên thuê và phí chuyển nhượng.

c. Chi trả cổ tức.

1. Trước khi trả cổ tức, Công ty sẽ thông báo trên website Công ty ngày 
xác lập danh sách cô đông được quyền nhận cổ tức, mức cổ tức, thời 
gian chi trả.

2



2. Việc chi trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông được thực hiện thông qua 
ngân hàng trên cơ sở các thông tin do cổ đông cung cấp được lưu trữ tại 
Số đăng ký cố đông. Co đông có nghĩa vụ cung cấp và chịu trách nhiệm 
về tính chính xác của thông tin.

D. Ngày hiệu lực :
Quy định này được áp dụng kể từ ngày ký.

-  Ban kiếm soát;
- Lưu VP/HĐQT.

Noi nhận:
-  Tổng giám đốc;
- Cổ đông ( đãng website);

NGUYỄN QUANG TUYẾN
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