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THỎA THUẬN MUA CỔ PHẦN



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


GIỮA:	[TÊN BÊN BÁN] (“Bên bán”) một cá nhân/ công ty có tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở chính tại:




VÀ:	[TÊN BÊN MUA] (“Bên mua”) một cá nhân/ công ty có tổ chức và tồn tại theo luật pháp của [BANG/TỈNH], có trụ sở chính tại:



THUẬT LẠI

XÉT RẰNG, Bên bán là người sở hữu đăng ký và nắm giữ các cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của vốn cổ phần của Công ty, một doanh nghiệp [BANG/TỈNH], Công ty đã phát hành vốn cổ phần với [SỐ] cổ phiếu là [GIÁ TRỊ] mệnh giá cổ phiếu thường; và

XÉT RẰNG, Bên mua muốn mua cổ phần nói trên, theo các điều khoản và các điều kiện quy định sau đây;

VÌ VẬY, NAY, xem xét những cam kết và thỏa thuận giữa hai bên trong Thỏa thuận này, và để hoàn thành việc mua và bán Cổ phần của Công ty như đã đề cập, các bên thống nhất nội dung như dưới đây:


MUA VÀ BÁN

Tùy vào các điều khoản và điều kiện quy định dưới đây, khi đóng giao dịch dự tính, Bên bán sẽ bán, chuyển nhượng và chuyển cho Bên mua các chứng nhận của cổ phiếu này, và Bên mua sẽ mua từ Bên bán Cổ phiếu của Công ty xem xét đến giá mua như quy định trong Thỏa thuận này. Các chứng nhận cho Cổ phiếu của Công ty sẽ được chứng thực phù hợp để chuyển nhượng hoặc đi kèm một số quyền chuyển nhượng cổ phần phù hợp để trống, cả hai trường hợp đều cần chữ ký đảm bảo theo hình thức thông thường, và sẽ toàn bộ con dấu thuế lên hồ sơ chuyển nhượng bằng chi phí của Bên bán. Việc đóng các giao dịch dự định bằng Thỏa thuận này (“Đóng”) sẽ được thực hiện tại [ĐỊA CHỈ], vào [NGÀY], lúc [THỜI GIAN], hoặc  tại địa điểm, ngày và thời gian khác được các bên ở đây đồng ý.


GIÁ TRỊ VÀ THANH TOÁN GIÁ MUA

Tổng giá trị xem xét và biện pháp thanh toán được trình bày đầy đủ trong Phụ lục “A” đính kèm theo đây và là một phần của tài liệu này.




CÁC GIẢI TRÌNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA BÊN BÁN

Bên bán đảm bảo và giải trình như sau:

	Tổ chức và vị thế: Công ty là một doanh nghiệp được tổ chức, tồn tại hợp pháp và có vị thế tốt theo luật pháp của [BANG/TỈNH] và có quyền hạn pháp nhân để thực hiện hoạt động kinh doanh như hiện tại.


	Các giới hạn về Cổ phần:


	Bên bán không phải là bên có bất cứ quyền lập thỏa thuận, bằng văn bản hoặc lời nói, liên quan đến Cổ phần của Công ty cho người thứ ba hoặc liên quan đến việc biểu quyết Cổ phần của Công ty.


	Bên bán là chủ sở hữu hợp pháp của Cổ phần, hoàn toàn không có bất kỳ lợi nhuận chứng khoán, quyền nắm giữ tài sản, quyền giữ tài sản thế nợ, vốn hay chi phí khác dưới mọi hình thức.

 
	Không có chứng quyền, quyền chọn, thỏa thuận mua cổ phần, thỏa thuận hoàn lại, giới hạn bất kỳ tính chất, quyền mua hoặc quyền đăng ký bất kỳ hình thức nào liên quan đến cổ phiếu, cũng không có bất kỳ chứng khoán nào có thể chuyển thành những cổ phần đó.



GIẢI TRÌNH VÀ ĐẢM BẢO CỦA BÊN BÁN VÀ BÊN MUA 

Qua đây, Bên bán và Bên mua giải trình và đảm bảo rằng không có bất kỳ hành động hay sự lược bỏ của Bên bán, Bên mua hoặc Công ty mà gây phát sinh bất kỳ yêu cầu thanh toán có hiệu lực nào đối với bất kỳ bên nào ở đây để có chi phí hoa hồng cho môi giới chứng khoán, phí cho bên trung gian, hoặc bất kỳ thanh toán nào tương tự liên quan đến giao dịch dự tính từ thỏa thuận này.


TOÀN BỘ THỎA THUẬN

Thỏa thuận này (bao gồm phụ lục dưới đây và bất kỳ văn bản phụ lục bổ sung nào của thỏa thuận do các bên lập) cấu thành toàn bộ Thỏa thuận và thay thế toàn bộ thỏa thuận và ghi nhớ trước đó, cả thông tin miệng hay văn bản, giữa các bên ở đây liên quan đến vấn đề trong thỏa thuận này.


CÁC MỤC VÀ CÁC ĐẦU MỤC KHÁC

Mục và các đầu mục trong Thỏa thuận này chỉ phục vụ mục đích tham khảo và không tác động đến ý nghĩa hoặc diễn giải của Thỏa thuận này.


LUẬT ĐIỀU KHIỂN

Thỏa thuận này, và toàn bộ các giao dịch dự định thực hiện theo đó, sẽ được chi phối bởi, được hiểu và tuân thủ theo luật pháp Bang của [BANG/TỈNH]. Các bên ở đây khước từ quyền được bồi thẩm đoàn xét xử và đồng ý trình thầm quyền nhân thân và địa điểm tòa án tại [BANG/TỈNH].


PHÍ LUẬT SƯ

Trong trường hợp kết quả kiện tụng phát sinh từ Thỏa thuận này hoặc việc thực hiện thỏa thuận, các bên đồng ý hoàn lại phí hợp lý cho luật cho bên thắng kiện, chi phí tòa án, và tất cả các chi phí khác, dù tòa án có chịu phí tổn đó là chi phí hay không, cùng với bất kỳ sự miễn giảm nào khác mà bên thắng kiện được quyền hưởng.
TRƯỚC SỰ CHỨNG KIẾN, Thỏa thuận này đã được lập bởi mỗi bên vào ngày đã nêu ban đầu.


LUẬT SƯ						KHÁCH HÀNG

______________________________________	______________________________________
Chữ ký hợp pháp	Chữ ký hợp pháp

______________________________________	______________________________________
Tên và Chức vụ	Tên và Chức vụ



PHỤ LỤC GIÁ TRỊ "A" VÀ THANH TOÁN GIÁ MUA
 


hình thức chi trả

Như tổng hình thức chi trả cho mua và bán Cổ phiếu của Công ty, căn cứ Thỏa thuận này, Bên mua sẽ trả cho Bên bán tổng [GIÁ TRỊ], và sẽ gọi tổng hình thức chi trả trong Thỏa thuận này là “Giá Mua”.


THANH TOÁN

Giá Mua sẽ được thanh toán như sau:

	Tổng [GIÁ TRỊ] được chuyển cho Bên bán khi thực hiện Thỏa thuận này.


	Tổng [GIÁ TRỊ] được chuyển cho Bên bán khi Đóng.



