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THỎA THUẬN CỔ PHẦN


Thỏa thuận Cổ phần này (“Thỏa thuận”) được lập và có hiệu lực [NGÀY]

GIỮA:	[TÊN CÔNG TY] (“Công ty”) một cá thể có địa chỉ chính tại:


VÀ:	[TÊN CỔ ĐÔNG] (“Cổ đông đầu tiên"), một công ty có tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở chính tại:


VÀ:	[TÊN CỔ ĐÔNG] (“Cổ đông thứ hai"), một công ty có tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở chính tại:

THUẬT LẠI

	Những cổ đông có tên nêu trên muốn đảm bảo tiếp tục sở hữu công ty.


	Sau khi các bên trao đổi, để đảm bảo sự tiếp tục này, các cổ đông đã đồng ý giới hạn việc bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của công ty, trong cả thời gian sinh sống cũng như khi bất kỳ cổ đông nào qua đời.


Vì những lí do nêu trên, và xem xét đến những thỏa thuận và cam kết giữa các bên, công ty và các cổ đông đồng thuận như dưới đây:


QUYỀN MUA ĐẦU TIÊN TRONG CÔNG TY

Nếu, trong thời gian sống của mình, bất kỳ cổ đông nào muốn bán hoặc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần cổ phần của cổ đông trong công ty, trước tiên cổ đông cần giao bán số cổ phiếu nói trên cho công ty với giá mỗi cổ phiếu tương đương với giá trị sau này của mỗi cổ phiếu vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch ngay sau ngày cổ phiếu được giao bán. Giá bút toán sẽ được quyết định bởi những kế toán độc lập được chứng nhận cho công ty và giá trị này sẽ phù hợp với các nguyên tắc kế toán thông thường được chấp thuận nhất quán với phương pháp kế toán công ty sẽ sử dụng sau này và có ràng buộc với các bên.


CHÀO BÁN CHO CÁC CỔ ĐÔNG KHÁC NẾU CÔNG TY KHÔNG MUA

Cổ đông muốn bán sẽ trao đổi về việc chào bán cổ phiếu với Hội đồng quản trị Công ty và các cổ đông khác qua văn bản, và công ty sẽ có thời gian là [SỐ] ngày sau khi nhận được thông báo đó để thực hiện quyền của mình là mua lại cổ phiếu với giá đã được xác định như quy định ở Mục Một. Nếu công ty từ chối hoặc bỏ qua không thông báo cho cổ đông muốn bán bằng văn bản về ý định của mình là mua lại số cổ phiếu cổ đông này sở hữu trong thời gian là [SỐ] ngày, hoặc nếu công ty bị pháp luật cấm không được mua hoặc hoàn lại, cổ đông muốn bán cần thông báo bằng văn bản cho các cổ đông khác về ý định bán của mình và số lượng cổ phiếu chào bán, và các cổ đông khác sẽ có thêm một thời gian là [SỐ] ngày để chấp nhận lời chào bán với các điều khoản và điều kiện giống như đối với công ty, mỗi người trong số cổ đông khác này có quyền mua số cổ phiếu sở hữu bởi cổ đông chào bán tương đương với tỉ lệ sở hữu công ty của mình ngay trước khi nhận được lời chào bán này.

QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG NẾU CẢ CÔNG TY VÀ CÁC CỔ ĐÔNG THỰC HIỆN QUYỀN CHỌN

Nếu cả công ty lẫn các cổ đông khác đều không quyết định mua số cổ phiếu này trong khoảng thời gian hạn chế quy định trong các điều khoản trên, cổ đông muốn bán hoặc chuyển nhượng cổ phiếu của anh ta hay cô ta có thể tự do bán hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ người hoặc công ty nào khác mà không có bất kỳ hạn chế nào ở đây; tuy nhiên; với điều kiện là việc bán hoặc chuyển nhượng này sẽ không được thực hiện trên các điều khoản bất lợi cho cổ đông muốn bán trừ khi các điều khoản bất lợi này được đề nghị lại cho công ty và/hoặc các cổ đông khác như đã nói ở đây. Nếu việc bán hoặc chuyển nhượng cho bất kỳ người hoặc công ty nào khác không được hoàn thành trong vòng [SỐ] ngày sau ngày hết hạn của khoảng thời gian quy định trong thỏa thuận này, cổ đông muốn bán, trước khi tiến hành bán hoặc chuyển nhượng tiếp theo, phải chào bán lại cổ phiếu cho công ty và/hoặc các cổ đông khác như đề cập trong thỏa thuận này.


CHỐT BÁN

Việc chốt  bán và chuyển nhượng những cổ phiếu này cho công ty hoặc cho các cổ đông khác của công ty sẽ diễn ra trong vòng [SỐ] ngày sau khi chấp thuận chào bán của công đông muốn bán và người mua sẽ trả cho người bán giá mua đã quyết định qua phương thức hối phiếu phải chi trả trong [SỐ] năm kể từ ngày, chịu lãi mức hàng năm là [%] trên số dư gốc chưa thanh toán, toàn bộ số nợ gốc đến cuối khoảng thời gian [SỐ] năm, cộng với tiền lãi. Hối phiếu này sẽ cho phép hoàn trả lại tại bất kỳ thời điểm nào mà không chịu phạt.

Đồng thời với những lần thanh toán này, cổ phần của cổ đông bán sẽ được chuyển cho người mua theo hình thức để chuyển nhượng hiệu quả những cổ phiếu này, tại thời điểm này quyền của cổ đông bán với tư cách là cổ đông của công ty sẽ chấm dứt đối với số cổ phiếu đã chuyển nhượng.


KHI CỔ ĐÔNG CHẾT

Khi cổ đông có tên nêu trên chết, công ty sẽ mua và người đại diện của cổ đông đã mất sẽ bán cổ phần của người đã mất trong công ty xem xét giá trị tương đương với giá bút toán của những cổ phần đó theo tính toán của kế toán của công ty như nêu ở đây. Trong trường hợp công ty bị pháp luật cấm không được mua hay hoàn lại cổ phiếu của người đã mất trong công ty, các cổ đông còn sống của công ty sẽ mua và người đại diện của cổ đông sẽ bán toàn bộ cổ phiếu người đã mất sở hữu đến ngày mất của anh ta hoặc cô ta với giá và các điều khoản giống như quy định ở trên. Nếu có hai hoặc nhiều hơn cổ đông của công ty còn sống; mỗi cổ đông sẽ có trách nhiệm chung và riêng với người đại diện của cổ đông đã mất về giá mua, nhưng giữa những cổ đông này họ cũng chia sẻ những trách nhiệm này với tỉ lệ là số cổ phiếu mỗi người sở hữu tại thời điểm cổ đông mất trên tổng số cổ phiếu này và, theo cách tương tự, số cổ phiếu của người đại diện người đã mất sẽ, tỉ lệ với chúng dựa trên tỉ lệ quyền sở hữu cổ phiếu của công ty của họ tại thời điểm cổ đông chết. Việc chốt bán và mua cổ phiếu của công ty hoặc, trong trường hợp công ty không có khả năng hoàn thành, các cổ đông còn sống sẽ tiến hành mua vòng [SỐ] tháng sau này mất của cổ đông. Khi tính toán giá trị của cổ phiếu, kế toán cho công ty sẽ xác định giá bút toán của cổ phiếu này đến cuối tháng dương lịch ngay trước ngày mất của cổ đông.


CHÚ THÍCH TRÊN CHỨNG NHẬN CỔ PHẦN

Không cổ đông nào của công ty sẽ bán hoặc chào bán cho một người không phải là một bên trong thỏa thuận này, không chuyển nhượng hay chỉ định bất kỳ quyền, quyền sở hữu hoặc lợi nhuận hoặc bất kỳ cổ phần nào thuộc sở hữu của anh ta hay cô ta trong suốt thời gian sống của cổ đông, không người thừa kế, đại diện cá nhân, người kế nhiệm hoặc người được quyền thừa hưởng nào sẽ bán hoặc chuyển nhượng những cổ phiếu này sau ngày mất của bất kỳ cổ đông nào trừ khi tuân thủ các điều khoản và điều kiện trong thỏa thuận này. Chứng nhận của cổ phần theo thỏa thuận này sẽ được chứng thực như sau: “Chứng nhận cổ phần này tuân thủ thỏa thuận mua cổ phần giữa người sở hữu nó, công ty phát hành, và các cổ đông khác trong công ty, ngày [DATE] và chỉ được chuyển nhượng khi tuân thủ với thỏa thuận này.”


CHẤM DỨT THỎA THUẬN

Thỏa thuận này sẽ chấm dứt và hết hiệu lực khi xảy ra bất kỳ trường hợp nào dưới đây:

	Doanh nghiệp hoặc công ty dừng hoạt động trong thời gian sống của cổ đông;


	Công ty phá sản, bị quản lý tài sản hoặc giải thể;


	Các cổ đông chết đồng thời hoặc trong một khoảng thời gian là [SỐ] ngày, từng người một; hoặc


	Toàn bộ cổ đông của công ty cùng thống nhất chấm dứt thực hiện và thể hiện bằng biên bản.




ĐỂ LÀM BẰNG CHỨNG, các bên dưới đây đã tiến hành Thỏa thuận này vào ngày như nêu ban đầu. 
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