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 CTY CỔ PHẦN VIỆT TIẾN ĐÔNG Á   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC 
  -----oOo----- 
 Số : 02 / QĐ-VTDA    Đồng Nai, ngày 20 tháng 04 năm 2007. 

 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v : Ban hành Quy chế chuyển nhượng và thực hiện quyền  

của cổ đông Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á  
 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIẾN ĐÔNG Á 

 
• Căn cứ Luật Doanh nghiệp.   

• Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á. 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Ban hành theo Quyết định này Quy chế chuyển nhượng và thực hiện các quyền của 

cổ đông Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á. 

 

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

 

Điều 3 : Ban Giám Đốc Công ty, Phòng Kế Toán Tài Chính, Phòng Tổ Chức Hành Chính có 

trách nhiệm thông báo Quy chế này đến tất cả các cổ đông của Công ty. 
 
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 
Nơi nhận :     

- Như Điều 3 
- Lưu Phòng KTTC, TCHC 

 
 
  
 
 NGUYỄN ĐÌNH TRƯỜNG 
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CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIẾN ĐÔNG Á  

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - tự do - hạnh phúc 

 

QUY CHẾ 

CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THỰC HIỆN CÁC QUYỀN  

CỦA CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT TIẾN ĐÔNG Á  

(Ban hành kèm theo Quyết định số 02/QĐ-VTĐA ngày 20/04/2007  

của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á) 
 

I. Nguyên tắc chung: 
Cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á được phát hành dưới hình thức ghi sổ, được 

theo dõi bằng bút tích văn bản và dữ liệu trên máy tính và được quản lý tập trung thống nhất tại Công 
Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á.  

Các Quyền của cổ đông được hiểu trong Quy chế này bao gồm : 

   1) Quyền chuyển nhượng cổ phiếu,  

2) Quyền nhận cổ tức,  

3) Quyền tham dự Đại hội cổ đông,  

4) Quyền xác nhận sở hữu cổ phần. 

Ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền là ngày do Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông 
Á quyết định. Các cổ đông mới nhận chuyển nhượng cổ phần sau ngày chốt danh sách cổ đông sẽ 
không được hưởng các quyền có liên quan. 

Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ là đầu mối quản lý tập trung toàn bộ cổ phần. Mọi thủ 
tục liên quan đến việc chuyển nhượng và thực hiện quyền của cổ đông đều được thực hiện tập trung 
tại Phòng Kế Toán Tài Chính của Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á.  

Địa chỉ : Đường N4, KCN Vinatex Tân Tạo, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 
Điện thoại : 061-3569152  Fax : 061-3569153 

Email : vtda@viettiendonga.com  

 

II. Các quy định cụ thể: 
1. Qui định về chuyển nhượng cổ phần: 
1.1 Đối tượng được phép chuyển nhượng: 

Tất cả các cổ đông nắm giữ cổ phiếu của Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á đều được tự do 
chuyển nhượng trừ những trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo Điều lệ tổ chức và hoạt động 
Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á, cụ thể như sau :  

� Các thành viên Hội đồng quản trị không được thế chấp, cầm cố hay chuyển nhượng 
cổ phiếu đang sở hữu trong thời hạn đương nhiệm và trong vòng hai (02) năm kể từ 
ngày không còn là thành viên Hội đồng quản trị, trừ các trường hợp đặc biệt do Hội 
đồng quản trị chấp thuận. Việc chuyển nhượng cổ phần của các thành viên Hội đồng 
quản trị phải được Hội đồng quản trị chấp thuận và được ưu tiên chuyển nhượng cho 
các thành viên Hội đồng quản trị khác. 
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�  Những cổ phần chưa thanh toán đầy đủ (nếu có) sẽ không được chuyển nhượng cho 
đến khi thanh toán đầy đủ cho Công Ty. 

Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền, Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á 
sẽ tạm dừng việc chuyển nhượng trong một (01) ngày để Bộ phận quản lý cổ đông đóng sổ, lập Danh 
sách sở hữu thực hiện các quyền. 

 

1.2 Phí chuyển nhượng: 

Phí chuyển nhượng sẽ được miễn phí. Tuy nhiên trong trường hợp chuyển nhượng có phát sinh 
việc cấp Chứng nhận quyền sở hữu cổ phần mới thì cổ đông được cấp Chứng nhận mới phải thanh 
toán chi phí in là 50.000đồng/chứng nhận/lần. 

 

1.3  Thủ tục cần thiết để chuyển nhượng cổ phần: 

-    CMND bản chính  hoặc giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh của bên chuyển nhượng và bên 
nhận chuyển nhượng kèm theo 1 bản sao y có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền.  

-    Chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng (nếu 
có). 

-     Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á đã có chữ ký 
của hai bên. 

-   Trong trường hợp Chứng nhận sở hữu cổ phần của bên chuyển nhượng hoặc bên nhận 
chuyển nhượng bị mất thì người bị mất phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Chứng nhận sở 
hữu cổ phần tại Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á trước khi tiến hành làm thủ tục 
chuyển nhượng. Thủ tục cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần : xem mục 1.4. 

Phụ lục:     Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần. (Mẫu 01) 

 

1.4  Cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần: 

� Nguyên tắc chung: 

- Khi cổ đông bị mất Chứng nhận sở hữu cổ phần hoặc bị rách, bị cháy, nhoè..., Công Ty Cổ 
Phần Việt Tiến Đông Á sẽ cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần mới cho cổ đông với điều 
kiện cổ đông đó phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ cần thiết theo quy định trong Quy chế 
này. 

- Chi phí cho việc cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần là 50.000 đồng/lần cấp lại. 

- Trong thời gian Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông bị mất, người sở hữu cổ phần vẫn 
được hưởng tất cả các quyền lợi và nghĩa vụ tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu. 

 

� Các bước thực hiện : 

- Cổ đông bị mất Chứng nhận sở hữu cổ phần trực tiếp đến Phòng Kế Toán Tài Chính Công 
ty, xuất trình các giấy tờ sau:      

a) CMND bản chính hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh, kèm theo 1 bản copy có sao 
y của cơ quan có thẩm quyền. 

b) Giấy đề nghị cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần kèm theo đơn cớ mất có xác nhận của 
cơ quan Công an. 

- Phòng Kế Toán Tài Chính Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á thực hiện việc kiểm tra, 
nếu xét thấy hồ sơ hợp lý, hợp lệ, Phòng Kế Toán Tài Chính sẽ tiến hành lập Chứng nhận 
sở hữu cổ phần mới và gửi cho cổ đông. 
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Trong trường hợp kiểm tra xét thấy chưa hợp lý, hợp lệ, Công ty không thực hiện việc cấp lại 
Chứng nhận sở hữu cổ phần mới mà chỉ xác nhận số cổ phần hiện đang sở hữu. 

Phụ lục :  Giấy đề nghị cấp lại Chứng nhận sở hữu cổ phần. (Mẫu 02) 

 

1.5 Trình tự thực hiện chuyển nhượng cổ phần: 

- Khi có nhu cầu chuyển nhượng, cổ đông (là người mua hoặc người bán) mang toàn bộ thủ 
tục cần thiết được quy định tại Điều 1.3 nêu trên nộp cho Phòng Kế Toán Tài Chính Công 
ty. 

- Phòng Kế Toán Tài Chính Công ty sẽ kiểm tra tư cách cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu và 
ghi chép bút toán thay đổi trên Danh sách cổ đông.  

- Sau khi kiểm tra tính hợp lệ, Kế Toán Trưởng Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ ký 
xác nhận vào Giấy đề nghị chuyển nhượng cổ phần trình Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị ký 
duyệt, sau đó gởi trả cho cổ đông.  

- Cổ đông sẽ nhận lại Chứng nhận sở hữu cổ phần sau khi đã thực hiện ghi các bút toán điều 
chỉnh. Trong trường hợp cổ đông bán hết số cổ phần mà mình sở hữu, Công ty sẽ thu lại 
Chứng nhận sở hữu cổ phần của cổ đông đó. 

 

2. Thực hiện Quyền nhận cổ tức : 
2.1 Quy định chung:  

Vào ngày chốt danh sách cổ đông, Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ tạm dừng việc 
chuyển nhượng trong một (01) ngày để Bộ phận quản lý cổ đông đóng sổ, lập Danh sách sở hữu để 
thực hiện quyền nêu tại mục I Quy chế này và tiến hành gửi thông báo cho các cổ đông. 

2.2  Các trình tự cần thiết khi đến nhận cổ tức:  

Cổ đông hưởng cổ tức có thể nhận bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản . Khi các cổ đông đến 
Phòng Kế Toán Tài Chính Công ty để nhận cổ tức được  thực hiện theo trình tự sau: 

+ Cổ đông xuất trình CMND hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh và Giấy chứng nhận 
sở hữu cổ phần. 

+ Cổ đông điền các thông tin cần thiết vào giấy lĩnh tiền và ký vào danh sách nhận cổ tức. 

+ Thủ quỹ chi trả tiền cho cổ đông. 

+ Các cổ đông ở xa có thể ủy quyền cho người khác thay mặt mình để nhận cổ tức. Giấy uỷ 
quyền phải có xác nhận công chứng hợp lệ. Nếu cổ đông có tài khoản riêng có thể chỉ 
định tài khoản để yêu cầu chuyển khoản thanh toán tiền cổ tức bằng hình thức chuyển 
khoản và phải tự chịu chi phí chuyển tiền. 

Phụ lục:   - Mẫu thông báo thực hiện quyền nhận cổ tức . (Mẫu 03) 

 - Giấy ủy quyền nhận cổ tức. (Mẫu 04) 

 - Giấy đề nghị trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.    (Mẫu 05) 

 

3. Thực hiện Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: 
3.1 Quy định chung: 

Chậm nhất trước khi họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ chốt 
danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông, vào ngày chốt danh sách này các cổ đông sẽ không 
được chấp thuận chuyển nhượng cổ phần.  
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3.2 Quy định cụ thể:  

Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ thông báo đến từng cổ đông hoặc cho từng nhóm cổ 
đông về quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ của 
Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á. 

Các cổ đông ở xa không có điều kiện trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông, có thể gửi ý kiến tham 
gia bằng văn bản đến Đại hội cổ đông hoặc ủy quyền (lập theo mẫu) cho người khác thay mặt mình 
tham dự Đại hội cổ đông. 

Phụ lục: - Thông báo thực hiện Quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.    (Mẫu 06)      
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.   (Mẫu 07 ) 

 

4. Thực hiện Quyền xác nhận sở hữu cổ phần: 
Khi các cổ đông có nhu cầu xác nhận sở hữu cổ phần để phục vụ cho các mục đích cụ thể nào 

đó, trên cơ sở xem xét đề nghị của khách hàng, Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á sẽ xác nhận sở 
hữu cổ phần cho cổ đông.  

Trình tự thực hiện như sau: 

− Cổ đông mang toàn bộ hồ sơ chứng minh gồm:  

   1/ CMND bản chính hoặc các giấy tờ tùy thân khác có dán ảnh kèm theo 1 bản sao y của cơ 
quan có thẩm quyền. 

      2/ Chứng nhận sở hữu cổ phần.  

3/ Đơn đề nghị xác nhận sở hữu cổ phần. 

− Phòng Kế toán Tài Chính của Công Ty sẽ kiểm tra và lập Giấy xác nhận sở  hữu cổ phần và 
trình Giám  đốc Công ty ký xác nhận. 

Phụ lục:  Giấy xác nhận sở hữu cổ phần  (Mẫu 08). 

 

III.  Điều khoản thi hành: 
Quy chế này có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công 

Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông Á.  
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, khó khăn phát sinh, đề nghị các cổ đông phản ánh 

về Phòng Kế Toán Tài Chính Công  ty để được hướng dẫn, bổ sung, điều chỉnh kịp thời. 

Việc sửa đổi, bổ sung quy chế này sẽ do Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Việt Tiến Đông 
Á quyết định và sẽ đựơc thông báo cho tất cả các cổ đông. 

  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

 CHỦ TỊCH  
- Nơi nhận : 
- Như trên. 
- Lưu  Phòng KTTC. 

 

 

 

 

 

 

 


