
 NGÂN HÀNG TMCP C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
    KIÊN LONG ��c l�p – T� do – H	nh phúc 
  
 S�: _____/Q�-H�QT          R�ch Giá, ngày ____ tháng ____ n�m 2012 
  
 

QUY
T ��NH 
Ban hành Quy ch� chuyn nh��ng, phong t�a, xác nh�n và cung c�p thông tin 

liên quan ��n c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long 
 

H�I ��NG ���N ����NGÂN ��NG TMCP KIÊN LONG 

- C�n c� Lu�t Các t� ch�c tín d�ng s� 47/2010/QH12 có hi�u l	c thi hành t
 ngày 
01/01/2011; 

- C�n c� �i�u l� c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

- C�n c� Ngh quy�t s� _____/NQ-H�QT ngày ___/___/2012 c�a H�i ��ng Qu�n Tr 
Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

QUY
T ��NH 

�i�u 1:  Ban hành kèm theo Quy�t �nh này Quy ch� chuy�n nh��ng, phong t�a, xác nh�n và 
cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

�i�u 2:  Quy�t �nh này có hi�u l	c k� t
 ngày ký và thay th� Quy�t �nh s�: 103/Q�-H�QT c�a 
H�i ��ng qu�n tr ngày 05/04/2007. 

�i�u 3:  Các thành viên H�i ��ng Qu�n Tr, Ban Ki�m Soát, Ban T�ng Giám ��c, C� �ông 
Ngân hàng TMCP Kiên Long, các Phòng ban H�i s�, các ��n v tr	c thu�c trong toàn h� 
th�ng Ngân hàng TMCP Kiên Long và các ��n v, cá nhân liên quan chu trách nhi�m 
thi hành Quy�t �nh này. 

 
 TM. H�I ��NG QU�N TR� 
N�i nh�n: CH� T�CH 
- H�QT, BKS (báo cáo);  

- Nh� �i�u 3 (th�c hi�n); 

- L�u P. HC-QT; VP. H�QT. 
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QUY CH
 CHUY N NH!"NG, PHONG T#A, XÁC NH$N VÀ CUNG C%P THÔNG 
TIN LIÊN QUAN �
N C& PH'N C�A NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG 

(Ban hành kèm theo Quy	t ��nh s� ____/Q�-H�QT c�a Ch� t�ch H�i ��ng Qu�n Tr� Ngân hàng 

TMCP Kiên Long ngày  ___/___/ 2012) 

 
CH!(NG I 

QUY ��NH CHUNG 
 
�i�u 1. M)c �ích 

Quy ch� này quy �nh chi ti�t v� �i�u ki�n, trình t	, th� t�c th	c hi�n vi�c chuy�n nh��ng, 
phong t�a, xác nh�n và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên 
Long; th� t�c xin c�p l�i, �i�u ch�nh thông tin trên Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n c�a Ngân 
hàng TMCP Kiên Long. 

Vi�c phát hành c� ph�n �� t�ng v�n �i�u l�, vi�c th
a k� c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên 
Long không thu�c ph�m vi áp d�ng c�a Quy ch� này. 

��i v�i t� ch�c, cá nhân n��c ngoài: th	c hi�n theo quy �nh c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t 
Nam và nh�ng quy �nh c�a pháp lu�t khác có liên quan. 

�i�u 2. Ph	m vi �i�u ch*nh 

Quy ch� này quy �nh vi�c chuy�n nh��ng, phong t�a, xác nh�n và cung c�p thông tin liên 
quan ��n c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

�i�u 3. �+i t��ng áp d)ng 

1. Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

2. T� ch�c ���c �y quy�n (TC�UQ) th	c hi�n vi�c xác nh�n chuy�n nh��ng c� ph�n và qu�n lý 
s� ��ng ký c� �ông c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long là Công ty C� ph�n Ch�ng khoán 
Ph��ng Nam (sau �ây vi	t t�t là PNS); 

3. C� �ông c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

4. T� ch�c, cá nhân tham gia chuy�n nh��ng c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

�i�u 4. Gi,i thích t- ng. - vi�t t/t 

Trong Quy ch� này, các t
 ng� d��i �ây ���c hi�u nh� sau: 

1. Ngân hàng (KLB) là Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

2. C� �ông là t� ch�c ho�c cá nhân s� h�u c� ph�n c�a KLB và ��ng ký tên trong s� ��ng ký c� 
�ông c�a KLB v�i t� cách m�t ng� i n!m gi� (các) c� ph�n;  

3. C� �ông l�n c�a KLB là c� �ông s� h�u tr	c ti�p, gián ti�p t
 5% v�n c� ph�n có quy�n bi�u 
quy�t tr� lên c�a KLB; 

4. S� h�u gián ti	p là vi�c t� ch�c, cá nhân s� h�u v�n �i�u l�, v�n c� ph�n c�a t� ch�c tín d�ng 
thông qua ng� i có liên quan ho�c thông qua �y thác ��u t�; 

5. M�c c� ph�n tr�ng y	u là m�c c� ph�n chi�m t
 5% v�n c� ph�n có quy�n bi�u quy�t tr� lên 
c�a KLB; 

6. S� ��ng ký c� �ông là m�t tài li�u b"ng v�n b�n, t�p d� li�u �i�n t# ho�c c� hai. S� ��ng ký 
c� �ông ph�i có các n�i dung ch� y�u theo quy �nh c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam;  

7. Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n là v�n b�n do KLB phát hành, c�p cho c� �ông �� xác nh�n 
thông tin v� vi�c s� h�u c� ph�n KLB; 
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8. Phi	u nhn h� s� là v�n b�n do TC�UQ/KLB c�p cho bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên 
chuy�n nh��ng �� xác nh�n vi�c TC�UQ/KLB �ã nh�n ��y �� h� s� chuy�n nh��ng;  

9.  Nhân viên ti	p nhn h� s� c�a KLB (nhân viên KLB) là ng� i ���c Giám ��c các Chi nhánh 
thu�c khu v	c ��ng b"ng sông C#u Long, khu v	c Mi�n �ông Nam B� (tr
 TP. H� Chí 
Minh) và khu v	c Mi�n Trung giao nhi�m v� ti�p nh�n và hoàn tr� h� s� chuy�n nh��ng, 
phong t�a và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n KLB cho các c� �ông trong khu v	c; 

10. B� phn qu�n lý c� �ông c�a TC�UQ (B� ph�n QLC�) là b� ph�n QLC� c�a TC�UQ ti�p 
nh�n và hoàn tr� h� s� chuy�n nh��ng, phong t�a và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n 
KLB cho c� �ông c�a KLB t�i TP. H� Chí Minh và TP. Hà N�i ho�c cho V�n phòng H�i 
��ng Qu�n Tr; 

11. V�n phòng H�i ��ng Qu�n Tr� (V�n phòng H�QT) là v�n phòng H�i ��ng Qu�n Tr KLB. 

12.  Gi�y �y quy�n là b"ng ch�ng xác nh�n vi�c c� �ông �y quy�n cho cá nhân khác th	c hi�n 
vi�c chuy�n nh��ng; 

- ��i v�i t� ch�c: Gi�y �y quy�n ph�i có d�u và ch� ký ng� i ��i di�n theo pháp lu�t c�a t� 
ch�c �ó. Riêng ��i v�i t� ch�c n��c ngoài, Gi�y �y quy�n còn ph�i ���c h�p pháp hóa lãnh 
s	 ho�c có xác nh�n c�a c� quan có th$m quy�n; 

- ��i v�i cá nhân trong n��c: Gi�y �y quy�n ph�i có xác nh�n c�a UBND xã/ph� ng n�i 
ng� i �y quy�n c� trú ho�c c�a c� quan công ch�ng có th$m quy�n; 

- Sau khi ���c c� �ông �y quy�n b"ng v�n b�n, ng� i ���c �y quy�n ���c �y quy�n l�i b"ng 
v�n b�n cho ng� i khác n�u ���c c� �ông ��ng ý; 

- Gi�y �y quy�n ph�i nêu rõ ph�m vi và th i h�n �y quy�n; 

13.  Ng��i có liên quan là t� ch�c, cá nhân có quan h� tr	c ti�p ho�c gián ti�p v�i t� ch�c, cá 
nhân khác thu�c m�t trong các tr� ng h�p sau �ây:  

a) Công ty m% v�i công ty con và ng��c l�i; t� ch�c tín d�ng v�i công ty con c�a t� ch�c tín 
d�ng và ng��c l�i; các công ty con c�a cùng m�t công ty m% ho�c c�a cùng m�t t� ch�c 
tín d�ng v�i nhau; ng� i qu�n lý, thành viên Ban ki�m soát c�a công ty m% ho�c c�a t� 
ch�c tín d�ng, cá nhân ho�c t� ch�c có th$m quy�n b� nhi�m nh�ng ng� i này v�i công ty 
con và ng��c l�i;  

b) Công ty ho�c t� ch�c tín d�ng v�i ng� i qu�n lý, thành viên Ban ki�m soát c�a công ty 
ho�c t� ch�c tín d�ng �ó ho�c v�i công ty, t� ch�c có th$m quy�n b� nhi�m nh�ng ng� i 
�ó và ng��c l�i; 

c) Công ty ho�c t� ch�c tín d�ng v�i t� ch�c, cá nhân s� h�u t
 5% v�n �i�u l� ho�c v�n c� 
ph�n có quy�n bi�u quy�t tr� lên t�i công ty ho�c t� ch�c tín d�ng �ó và ng��c l�i; 

d) Cá nhân v�i v�, ch�ng, cha, m%, con, anh, ch, em c�a ng� i này; 

e) Công ty ho�c t� ch�c tín d�ng v�i cá nhân theo quy �nh t�i �i�m d kho�n này c�a ng� i 
qu�n lý, thành viên Ban ki�m soát, thành viên góp v�n ho�c c� �ông s� h�u t
 5% v�n 
�i�u l� ho�c v�n c� ph�n có quy�n bi�u quy�t tr� lên c�a công ty ho�c t� ch�c tín d�ng �ó 
và ng��c l�i; 

f) Cá nhân ���c �y quy�n ��i di�n cho t� ch�c, cá nhân quy �nh t�i các �i�m a, b, c, d và e 
kho�n này v�i t� ch�c, cá nhân �y quy�n; các cá nhân ���c �y quy�n ��i di�n ph�n v�n 
góp c�a cùng m�t t� ch�c v�i nhau. 

�i�u 5. Nguyên t/c th�c hi0n 

1. Các c� ph�n c�a KLB ��u ���c t	 do chuy�n nh��ng, tr
 nh�ng tr� ng h�p theo quy �nh t�i 
�i�u 7 Quy ch� này, c� ph�n b h�n ch� chuy�n nh��ng theo quy �nh t�i �i�u l� KLB ho�c 



Quy ch	 chuy
n nh��ng, phong t�a, xác nhn và cung c�p thông tin liên quan �	n c� ph�n KLB 

 3 

Ngh quy�t c�a ��i h�i ��ng C� �ông ho�c Ngh quy�t c�a H�i ��ng qu�n tr KLB ho�c �ang 
b phong t�a, c�m c�. 

2. Vi�c chuy�n nh��ng, phong t�a, xác nh�n, cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n và xin 
c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n c�a KLB ph�i ���c th	c hi�n theo các th� t�c, h� s� 
���c quy �nh t�i Quy ch� này và quy �nh c�a pháp lu�t có liên quan. 

3. Vi�c �i�u ch�nh, thay ��i liên quan ��n c� ph�n c�a C� �ông ph�i ���c th	c hi�n ��ng th i 
trên Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n và S� ��ng ký c� �ông c�a KLB. 

4. Các bên tham gia chuy�n nh��ng c� ph�n KLB ph�i tr	c ti�p ��n các �a �i�m ti�p nh�n h� 
s� c�a TC�UQ/KLB �� làm th� t�c. 

CH!(NG II 
CÁC QUY ��NH C1 TH  

 
�i�u 6. T2 l0 s3 h.u c� ph�n 

1. M�t c� �ông là cá nhân không ���c s� h�u v��t quá 5% v�n �i�u l� c�a KLB; 

2. M�t c� �ông là t� ch�c không ���c s� h�u v��t quá 15% v�n �i�u l� c�a KLB; 

3. C� �ông và ng� i có liên quan c�a c� �ông �ó không ���c s� h�u v��t quá 20% v�n �i�u l� 
c�a KLB; 

4. T& l� s� h�u quy �nh t�i các kho�n 1, 2 và 3 �i�u này bao g�m c� ph�n v�n �y thác cho t� 
ch�c, cá nhân khác mua c� ph�n. 

5. Tr� ng h�p ��c bi�t, Th� t��ng Chính ph� c�n c� �� ngh c�a Ngân hàng Nhà n��c Vi�t 
Nam quy�t �nh m�c s� h�u c� ph�n v��t t& l� quy �nh t�i kho�n 2, kho�n 3 �i�u này; 

6. T& l� s� h�u c� ph�n c�a nhà ��u t� n��c ngoài th	c hi�n theo quy �nh t�i �i�u 4 Ngh �nh 
s� 69/2007/N�-CP ngày 20 tháng 4 n�m 2007 c�a Chính ph� v� vi�c nhà ��u t� n��c ngoài 
mua c� ph�n c�a Ngân hàng th��ng m�i Vi�t Nam; 

7. Tr� ng h�p các t� ch�c, cá nhân n!m gi� trái phi�u chuy�n ��i, sau khi chuy�n ��i trái phi�u 
thành c� phi�u ph�i tuân th� gi�i h�n s� h�u c� ph�n t�i �i�u này. 

�i�u 7. Nh.ng tr�4ng h�p không ���c chuyn nh��ng c� ph�n ho5c chuyn nh��ng ph,i 
���c Ngân hàng Nhà n�6c ch�p thu�n 

1. Nh�ng tr� ng h�p chuy�n nh��ng ph�i ���c Ngân hàng Nhà n��c ch�p thu�n b"ng v�n b�n 
tr��c khi th	c hi�n: chuy�n nh��ng c� ph�n c�a c� �ông l�n, chuy�n nh��ng c� ph�n d'n ��n 
c� �ông l�n tr� thành c� �ông th� ng và ng��c l�i. 

2. C� �ông là cá nhân, c� �ông là t� ch�c có ng� i ��i di�n là thành viên H�i ��ng qu�n tr, 
thành viên Ban ki�m soát, T�ng giám ��c c�a KLB không ���c chuy�n nh��ng c� ph�n c�a 
mình trong th i gian ��m nhi�m ch�c v�. 

3. Trong th i gian �ang x# lý h�u qu� theo ngh quy�t c�a ��i h�i ��ng c� �ông ho�c theo quy�t 
�nh c�a Ngân hàng Nhà n��c do trách nhi�m cá nhân, thành viên H�i ��ng qu�n tr, thành 
viên Ban ki�m soát, T�ng giám ��c không ���c chuy�n nh��ng c� ph�n, tr
 m�t trong các 
tr� ng h�p sau �ây: 

a) Thành viên H�i ��ng qu�n tr, thành viên Ban ki�m soát, T�ng giám ��c là ��i di�n theo 
�y quy�n c�a c� �ông t� ch�c b sáp nh�p, h�p nh�t, chia, tách, gi�i th�, phá s�n theo quy 
�nh c�a pháp lu�t; 

b) Thành viên H�i ��ng qu�n tr, thành viên Ban ki�m soát, T�ng giám ��c b bu�c chuy�n 
nh��ng c� ph�n theo quy�t �nh c�a Tòa án; 
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c) Thành viên H�i ��ng qu�n tr, thành viên Ban ki�m soát, T�ng giám ��c chuy�n nh��ng 
c� ph�n cho các nhà ��u t� khác nh"m th	c hi�n vi�c sáp nh�p, h�p nh�t b!t bu�c quy �nh 
nh� sau: Ngân hàng Nhà n��c có quy�n yêu c�u ch� s� h�u t�ng v�n, xây d	ng, th	c hi�n 
k� ho�ch tái c� c�u ho�c b!t bu�c sáp nh�p, h�p nh�t, mua l�i ��i v�i t� ch�c tín d�ng ���c 
ki�m soát ��c bi�t, n�u ch� s� h�u không có kh� n�ng ho�c không th	c hi�n vi�c t�ng v�n. 

�i�u 8. Quy�n và ngh7a v) c�a c� �ông chuyn nh��ng, phong t�a và cung c�p thông tin 
liên quan ��n c� ph�n: 

1. Ký h� s� chuy�n nh��ng c� ph�n và cung c�p ��y �� h� s� theo quy �nh t�i �i�u 10 Quy 
ch� này và theo h��ng d'n c�a TC�UQ/KLB; 

2. Yêu c�u TC�UQ/KLB ti�p nh�n và xác nh�n vi�c chuy�n nh��ng, phong t�a và cung c�p 
thông tin liên quan ��n c� ph�n khi cung c�p ��y �� h� s�, tài li�u theo quy �nh; 

3. Ng� i chuy�n nh��ng là ch� s� h�u h�p pháp c�a s� c� ph�n ���c chuy�n nh��ng; 

4. Bên chuy�n nh��ng v'n là ng� i s� h�u c� ph�n liên quan cho ��n khi ���c KLB/TC�UQ 
xác nh�n chuy�n nh��ng và ���c ��ng ký vào s� ��ng ký c� �ông c�a KLB; 

5. Thông báo ngay cho TC�UQ b"ng v�n b�n khi có s	 thay ��i v� tên c� �ông và/ ho�c ng� i 
��i di�n (��i v�i t� ch�c), �a ch� liên h�, s� �i�n tho�i liên l�c, Gi�y ch�ng minh nhân 
dân/H� chi�u/Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh và nh�ng thông tin khác ���c ghi trên 
Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n.  

6. Th	c hi�n ngh(a v� n�p các lo�i phí và thu� liên quan ��n s� c� ph�n chuy�n nh��ng theo quy 
�nh c�a KLB, TC�UQ và c�a pháp lu�t.  

7. C� �ông l�n ph�i báo cáo và công b� thông tin theo quy �nh c�a Lu�t ch�ng khoán. 

�i�u 9. Quy�n và ngh7a v) c�a c� �ông nh�n chuyn nh��ng 

1. Ch� ���c phép nh�n chuy�n nh��ng trong gi�i h�n t& l� s� h�u c� ph�n quy �nh t�i �i�u 6 
Quy ch� này. 

2. B�o ��m tính h�p pháp c�a ngu�n v�n mua c� ph�n, tính h�p l� c�a h� s� xin mua c� ph�n 
theo quy �nh c�a KLB và c�a pháp lu�t Vi�t Nam. 

3. Tuân th� các quy �nh trong �i�u l�, Quy ch� n�i b� c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long và các 
quy �nh c�a pháp lu�t có liên quan. 

4. Nhà ��u t�/c� �ông nh�n chuy�n nh��ng chính th�c s� h�u c� ph�n nh�n chuy�n nh��ng k� 
t
 ngày KLB/TC�UQ xác nh�n vi�c chuy�n nh��ng c� ph�n ho�c ngày ���c Ngân hàng Nhà 
n��c Vi�t Nam có v�n b�n ch�p thu�n h� s� chuy�n nh��ng (��i v�i các tr� ng h�p chuy�n 
nh��ng theo quy �nh ph�i xin phép NHNN). K� t
 th i �i�m này Nhà ��u t�/c� �ông ���c 
h��ng các quy�n và th	c hi�n ��y �� các ngh(a v� c�a c� �ông theo quy �nh t�i �i�u l� KLB 
và quy �nh có liên quan c�a pháp lu�t. 

5. Thông báo ngay cho TC�UQ b"ng v�n b�n khi có s	 thay ��i v� tên c� �ông và/ ho�c ng� i 
��i di�n (��i v�i t� ch�c), �a ch� liên h�, Gi�y ch�ng minh nhân dân/H� chi�u/Gi�y ch�ng 
nh�n ��ng ký kinh doanh và nh�ng thông tin khác ���c ghi trên Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� 
ph�n.  

6. Th	c hi�n ngh(a v� n�p các lo�i phí và thu� liên quan ��n s� c� ph�n chuy�n nh��ng theo quy 
�nh c�a KLB, TC�UQ và c�a pháp lu�t.  

�i�u 10. H8 s9 chuyn nh��ng, phong t�a và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n 

1. B� h� s� chuy�n nh��ng c� ph�n c�a cá nhân bao g�m: 
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- 01 b�n chính �� ngh� mua c� ph�n do bên nh�n chuy�n nh��ng ký tên (Theo ph� l�c s� 
01); 

- 01 b�n chính Gi�y th�a thun chuy
n nh��ng c� ph�n có ch� ký c�a bên chuy�n nh��ng và 
bên nh�n chuy�n nh��ng (Theo ph� l�c s� 05); 

- 01 b�n chính H�p ��ng chuy
n nh��ng c� ph�n (Theo ph� l�c s� 04); 

- 01 b�n chính Phi	u ��ng ký thông tin c� �ông (��i v�i ng� i nh�n chuy�n nh��ng ch�a 
ph�i là c� �ông c�a KLB) (Theo ph� l�c s� 9) 

- B�n g�c Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n; 

- B�n sao CMND c�a bên nhn chuy
n nh��ng (kèm b�n chính �� ��i chi�u); 

- Gi�y �y quy�n, CMND b�n chính c�a ng� i ���c �y quy�n (n�u có). 

2.  B� h� s� chuy�n nh��ng c� ph�n c�a pháp nhân bao g�m: 

- 01 b�n chính �� ngh� mua c� ph�n do bên nh�n chuy�n nh��ng ký tên, �óng d�u (theo ph� 
l�c s� 02); 

- 01 b�n chính Gi�y th�a thun chuy
n nh��ng c� ph�n có ch� ký c�a bên chuy�n nh��ng và 
bên nh�n chuy�n nh��ng (Theo ph� l�c s� 05); 

- 01 b�n chính H�p ��ng chuy
n nh��ng c� ph�n (Theo ph� l�c s� 04); 

- 01 b�n chính Phi	u ��ng ký thông tin c� �ông (��i v�i ng� i nh�n chuy�n nh��ng là c� 
�ông m�i) (Theo ph� l�c s� 10); 

- B�n g�c Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n; 

- Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh/quy�t �nh thành l�p (b�n sao ch�ng th	c); 

- Gi�y �y quy�n ho�c gi�y gi�i thi�u c�a t� ch�c cho ng� i th	c hi�n th� t�c chuy�n nh��ng/ 
nh�n chuy�n nh��ng; CMND b�n chính c�a ng� i ���c �y quy�n; 

- V�n b�n ch�p thu�n vi�c chuy�n nh��ng c� ph�n KLB c�a H�i ��ng qu�n tr (H�QT) ho�c 
H�i ��ng thành viên ho�c c�a ng� i có th$m quy�n theo quy �nh t�i �i�u l� t� ch�c và 
ho�t ��ng c�a bên chuy�n nh��ng.  

Tr� ng h�p bên nh�n chuy�n nh��ng là c� �ông pháp nhân m�i ho�c bên chuy�n nh��ng có 
thay ��i thông tin so v�i l�n ��ng ký g�n nh�t t�i KLB/TC�UQ, ph�i cung c�p thêm các gi�y 
t  sau: 

• ��i v�i c� �ông pháp nhân m�i: 

+ Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh, Gi�y phép thành l�p, �i�u l� công ty; 
+ Quy�t �nh b� nhi�m ng� i ��i di�n theo pháp lu�t; 
+ Gi�y �y quy�n (n�u có); 
+ Quy�t �nh c# ng� i ��i di�n v�n c� ph�n c�a pháp nhân t�i KLB; 
+ Báo cáo tài chính n�m g�n nh�t; 
+ Các ch�ng t
 liên quan khác. 

• ��i v�i c� �ông pháp nhân có thay ��i thông tin so v�i l�n ��ng ký g�n nh�t t�i 

KLB/TC�UQ: 

Công v�n �� ngh thay ��i Gi�y ch�ng nh�n ��ng ký kinh doanh/Gi�y phép thành l�p, 
ng� i ��i di�n theo pháp lu�t, ng� i �y quy�n…. và các v�n b�n thay ��i kèm theo. 

3.  B� h� s� phong t�a c� ph�n bao g�m: 
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- 02 b�n chính gi�y �� ngh xác nh�n phong t�a c� phi�u có ch� ký c�a c� �ông �� ngh phong 
t�a c� phi�u (�óng d�u n�u c� �ông pháp nhân); ký tên, �óng d�u c�a t� ch�c �� ngh phong 
t�a c� phi�u. 

- Gi�y �y quy�n ho�c gi�y gi�i thi�u c�a t� ch�c cho ng� i th	c hi�n th� t�c phong t�a c� 
phi�u; CMND b�n chính c�a ng� i ���c �y quy�n; 

4.  B� h� s� cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n bao g�m: 

- 01 b�n chính Gi�y �� ngh� cung c�p thông tin (Theo ph� l�c s� 08); 

- Gi�y �y quy�n, CMND b�n chính c�a ng� i ���c �y quy�n (n�u có). 

�i�u 12. Trình t�, th� t)c xác nh�n chuyn nh��ng, phong t�a, xác nh�n và cung c�p thông 
tin liên quan ��n c� ph�n và hoàn tr, h8 s9 

1. Ti�p nh�n h� s�: 

a.  ��i v�i nhân viên KLB: 

- Nhân viên KLB ti�p nh�n h� s� ti�n hành ki�m tra tính ��y ��, h�p l� c�a h� s� chuy�n 
nh��ng theo quy �nh t�i �i�u 6, 7, 10 và 13 c�a Quy ch� này. 

- N�u h� s� ��y �� và h�p l� thì nhân viên KLB h��ng d'n c� �ông n�p phí chuy�n 
nh��ng và thu� thu nh�p cá nhân (Phí chuy�n nh��ng áp d�ng theo bi�u phí c�a TC�UQ 
���c công b� t�i th i �i�m th	c hi�n th� t�c chuy�n nh��ng; Thu� thu nh�p cá nhân áp 
d�ng theo quy �nh hi�n hành c�a pháp lu�t) và sau �ó c�p cho c� �ông phi�u nh�n h� s�  
(Theo ph� l�c s� 06). Th i gian h%n hoàn tr� h� s� cho c� �ông b"ng th i gian quy �nh 
t�i Kho�n 2 �i�u 12 Quy ch� này c�ng thêm hai (02) ngày làm vi�c. 

Trong th i gian 01 ngày làm vi�c k� t
 ngày nh�n h� s�, nhân viên KLB g#i toàn b� h� s� 
v� V�n phòng H�QT �� V�n phòng H�QT chuy�n cho TC�UQ. 

b.  ��i v�i B� ph�n QLC�: 

- B� ph�n QLC� ti�p nh�n h� s� và ti�n hành ki�m tra tính ��y ��, h�p l� c�a h� s� 
chuy�n nh��ng theo quy �nh t�i �i�u 6, 7, 10 và 13 c�a Quy ch� này. 

- N�u h� s� ��y �� và h�p l� thì B� ph�n QLC� h��ng d'n c� �ông n�p phí chuy�n 
nh��ng và thu� thu nh�p cá nhân (Phí chuy�n nh��ng áp d�ng theo bi�u phí c�a TC�UQ 
���c công b� t�i th i �i�m th	c hi�n th� t�c chuy�n nh��ng; Thu� thu nh�p cá nhân áp 
d�ng theo quy �nh hi�n hành c�a pháp lu�t) và sau �ó c�p cho c� �ông phi�u nh�n h� s�  
(Theo ph� l�c s� 06). 

Nhân viên KLB và B� ph�n QLC� ph�i th$m �nh tính xác th	c c�a các h� s�: h� s� chuy�n 
nh��ng, phong t�a, xác nh�n, cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n và h� s� c�p l�i Gi�y 
ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n, gi�y t  ho�c tài li�u liên quan ��n c� �ông ph�i do chính c� �ông 
ký tên, n�p ho�c nh�n, tr� ng h�p khác ph�i có gi�y �y quy�n ghi rõ n�i dung và có xác nh�n 
c�a c� quan có th$m quy�n theo lu�t �nh. 

2. X# lý, xác nh�n h� s� chuy�n nh��ng, phong t�a, xác nh�n, cung c�p thông tin liên quan ��n 
c� ph�n: do TC�UQ th�c hi0n. 

a. ��i v�i h� s� chuy
n nh��ng không phát sinh vi�c c�p Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n 

m�i, h� s� phong t�a, xác nhn và cung c�p thông tin liên quan �	n c� ph�n: trong th i gian 
t�i �a ba (03) ngày làm vi�c k� t
 ngày nh�n �� h� s� chuy�n nh��ng, h� s� phong t�a, xác 
nh�n và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n TC�UQ s) th	c hi�n vi�c xác nh�n chuy�n 
nh��ng, phong t�a và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n và hoàn tr� k�t qu� cho c� 
�ông ho�c hoàn tr� k�t qu� cho V�n phòng H�QT (��i v�i nh�ng h� s� nhân viên KLB ti�p 
nh�n). 
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b. ��i v�i h� s� chuy
n nh��ng có phát sinh vi�c c�p Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n m�i: 

- Trong th i h�n t�i �a b�n (04) ngày làm vi�c k� t
 ngày nh�n �� h� s� chuy�n nh��ng, 
TC�UQ s) th	c hi�n vi�c xác nh�n chuy�n nh��ng ��ng th i l�p h� s� �� ngh c�p Gi�y 
ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i g#i cho KLB. 

- Trong th i h�n t�i �a hai (02) ngày làm vi�c k� t
 ngày nh�n �� h� s� �� ngh c�p Gi�y 
ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i do TC�UQ chuy�n sang, KLB s) th	c hi�n vi�c c�p Gi�y 
ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i và chuy�n cho TC�UQ. 

- Trong th i h�n t�i �a hai (02) ngày làm vi�c k� t
 ngày nh�n ���c h� s� �� ngh c�p Gi�y 
ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i do KLB chuy�n qua, TC�UQ s) th	c hi�n vi�c hoàn tr� 
k�t qu� cho bên chuy�n nh��ng và bên nh�n chuy�n nh��ng ho�c hoàn tr� k�t qu� cho 
V�n phòng H�QT (��i v�i nh�ng h� s� nhân viên KLB ti�p nh�n). 

c.  ��i v�i nh�ng h� s� chuy
n nh��ng theo quy ��nh ph�i xin phép ch�p thun c�a Ngân 

hàng Nhà n��c: th i gian x# lý h� s� chuy�n nh��ng không bao g�m th i gian TC�UQ 
và KLB xin phép Ngân hàng Nhà n��c. 

H� s� chuy�n nh��ng ���c ch�p thu�n là h� s� �ã ���c TC�UQ ho�c KLB xác nh�n chuy�n 
nh��ng và/ho�c Ngân hàng Nhà n��c Vi�t Nam ch�p thu�n. 

3. Tr� h� s� cho c� �ông: 

a. ��i v�i nh�ng h� s� n�p t�i các ��n v c�a KLB: 

Trong th i gian 01 ngày làm vi�c k� t
 ngày TC�UQ hoàn tr� k�t qu� cho V�n phòng H�QT, 
V�n phòng H�QT g#i toàn b� h� s� TC�UQ hoàn tr� cho nhân viên ti�p nh�n KLB �� nhân 
viên ti�p nh�n KLB chuy�n tr� h� s� cho c� �ông. 

Bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên chuy�n nh��ng mang theo Phi�u nh�n h� s�, 
CMND/H� chi�u ��n KLB (n�i �ã nh�n h� s�) �� ký nh�n và l�y Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� 
ph�n. Tr� ng h�p bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên chuy�n nh��ng không tr	c ti�p ��n 
nh�n thì ng� i nh�n thay ph�i có gi�y �y quy�n c�a bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên 
chuy�n nh��ng theo quy �nh t�i kho�n 12 �i�u 4 c�a Quy ch� này; 

b. ��i v�i nh�ng h� s� n�p t�i TC�UQ: 

 Bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên chuy�n nh��ng mang theo Phi�u nh�n h� s�, 
CMND/H� chi�u ��n TC�UQ (n�i �ã nh�n h� s�) �� ký nh�n và l�y Gi�y ch�ng nh�n s� h�u 
c� ph�n. Tr� ng h�p bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên chuy�n nh��ng không tr	c ti�p 
��n nh�n thì ng� i nh�n thay ph�i có gi�y �y quy�n c�a bên nh�n chuy�n nh��ng và/ho�c bên 
chuy�n nh��ng theo quy �nh t�i kho�n 12 �i�u 4 c�a Quy ch� này; 

�i�u 13. Quy �:nh v� vi0c c�p l	i Gi�y ch;ng nh�n s3 h.u c� ph�n b: m�t, h� h�ng 

1. Tr� ng h�p m�t Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n: 

- C� �ông g#i ��n b� ph�n QLC� ho�c nhân viên KLB nh�ng gi�y t  sau �ây �� ���c c�p 
l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i: 

+ V�n b�n/��n c� m�t (có xác nh�n c�a công an �a ph��ng) thông báo ��n 
KLB/TC�UQ ngay khi c� �ông phát hi�n m�t Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n. 
KLB/TC�UQ s) không chu trách nhi�m v� b�t c� vi�c gì x�y ra n�u c� �ông thông 
báo không kp th i v� vi�c m�t Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n; 

+ Thông báo m�t Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n �ã ���c ��ng báo trung ��ng và �a 
ph��ng 3 k* liên ti�p; 

+ ��n �� ngh c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n (Theo ph� l�c s� 07); 
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+ B�n sao gi�y CMND/H� chi�u (mang theo b�n chính �� ��i chi�u) và kèm theo Gi�y 
gi�i thi�u (n�u là t� ch�c); 

+ Các gi�y t  khác liên quan; 

- Sau khi hoàn t�t h� s�, KLB/TC�UQ ��ng thông báo v� vi�c xin c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n 
s� h�u c� ph�n trên website www.kienlongbank.vn và 
www.chungkhoanphuongnam.com.vn ho�c b"ng hình th�c thông báo khác.  

- Trong th i gian Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n c�a c� �ông b m�t, c� �ông v'n ���c 
h��ng t�t c� các quy�n l�i và ngh(a v� t��ng �ng v�i s� l��ng c� ph�n s� h�u. 

- Sau 30 ngày k� t
 ngày thông báo v� vi�c m�t Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n, n�u 
không có t� ch�c, cá nhân nào tranh ch�p ho�c khi�u n�i, TC�UQ �� ngh KLB h�y b� 
Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n c+, c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n m�i cho c� 
�ông. B� ph�n QLC� ho�c nhân viên KLB  th	c hi�n vi�c hoàn tr� Gi�y ch�ng nh�n s� 
h�u c� ph�n cho c� �ông và thu phí theo quy �nh hi�n hành c�a TC�UQ. 

2. Tr� ng h�p ��i l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n do h� h�ng (rách, cháy, b tiêu h�y…): 

- C� �ông có nhu c�u ��i l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n ph�i làm ��n �� ngh� c�p l�i 

Gi�y ch�ng nhn s� h�u c� ph�n (Theo ph� l�c s� 07) g#i cho b� ph�n QLC� ho�c nhân 
viên KLB kèm theo Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n b h� h�ng.  

- B� ph�n QLC� ho�c nhân viên KLB ki�m tra và ti�p nh�n h� s�. C�n c� vào ��n �� ngh 
c�p Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n c�a c� �ông, TC�UQ s) xem xét và �� ngh KLB 
c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n cho c� �ông. B� ph�n QLC� ho�c nhân viên 
KLB th	c hi�n vi�c tr� Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n cho c� �ông và thu phí theo quy 
�nh hi�n hành c�a TC�UQ. 

- N�i dung và th i gian th	c hi�n các công vi�c liên quan ��n vi�c c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n 
s� h�u c� ph�n ���c th	c hi�n t��ng t	 nh� ��i v�i vi�c c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u 
c� ph�n b m�t. 

CH!(NG III 
CÁC QUY ��NH KHÁC 

�i�u 14. Báo cáo 

1. TC�UQ l�p báo cáo v� tình hình chuy�n nh��ng trong tháng; c� c�u c� �ông, danh sách 
c� �ông ��n ngày cu�i tháng và g�i cho KLB vào ngày 05 tháng ti�p theo. 

2. Trong tr� ng h�p báo cáo ��t xu�t theo yêu c�u c�a KLB, TC�UQ th	c hi�n trong vòng 
6 gi  k� t
 th i �i�m phát sinh theo yêu c�u c�a KLB.  

�i�u 15. �i�u kho,n thi hành 

1. Quy ch� này có hi�u l	c thi hành k� t
 ngày ký và thay th� Quy�t �nh s�: 103/Q�-H�QT 
c�a H�i ��ng qu�n tr Ngân hàng TMCP Kiên Long ngày 05/04/2007 V/v ban hành Quy 
�nh xác nh�n chuy�n nh��ng, phong t�a và cung c�p thông tin liên quan ��n c� ph�n 
Ngân hàng Kiên Long. 

2. M,i s#a ��i, b� sung các �i�u kho�n trong Quy ch� này do H�i ��ng qu�n tr Ngân hàng 
TMCP Kiên Long quy�t �nh b"ng v�n b�n. 

TM. H�I ��NG QU�N TR� 
CH� T�CH 
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Ph� l�c s� 01 

 
 
 

 
 C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
 ��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 ----------------------------------- 

………………..…, ngày …… tháng …….. n�m …….….. 

�< NGH� MUA C& PH'N 

Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

1. Cá nhân �� ngh: mua c� ph�n:  

- H, và tên: (tên ��y �� và chính th�c, ghi b"ng ch� in hoa) .............................................................  

- Ngày tháng n�m sinh: .......................................................................................................................  

- S� CMND ho�c s� h� chi�u: ........................... , ngày c�p: ......................... , n�i c�p: ...................   

- Qu�c tch: ..........................................................................................................................................  

- �a ch� th� ng trú: ............................................................................................................................  

- �a ch� liên l�c: .................................................................................................................................  

- S� �i�n tho�i: .....................................................................  �a ch� email: .....................................  

- N�i công tác và ch�c v� hi�n t�i: ......................................................................................................  

2. N�i dung �>ng ký mua c� ph�n:  

- S� l��ng c� ph�n ��ng ký mua: ........................................................................................................  

- Xu�t x� ngu�n v�n dùng �� mua c� ph�n: (n�u là v�n vay t� ch�c tín d�ng thì ph�i �ính kèm  
H�p ��ng vay v�n �ã ���c duy�t) ......................................................................................................  

3. Tình hình góp v+n, mua c� ph�n c�a các t� ch;c khác: (Tên t� ch�c tín d�ng, doanh nghi�p 

mà cá nhân �ang có v�n góp; S� v�n �ã góp và t  l� so v�i t�ng v�n �i�u l� c�a t� ch�c tín d�ng, 

doanh nghi�p �ó): ...............................................................................................................................  

4. Quan h0 v6i Ngân hàng th�9ng m	i c� ph�n: (S� ti�n �ang vay ho!c giá tr� h�p ��ng b�o 

lãnh; M�c �ích vay, b�o lãnh): ...........................................................................................................  

5. Nh.ng ng�4i có liên quan: (�ính kèm b�ng kê khai theo m"u Ph� l�c s� 03) 

6. Cam k�t: 

Sau khi nghiên c�u �i�u l� Ngân hàng , các quy �nh n�i b� c�a Ngân hàng và các quy �nh c�a 
pháp lu�t có liên quan, chúng tôi xin cam k�t: 

- Mua �� s� c� ph�n �ã ��ng ký; 

- Chu trách nhi�m tr��c pháp lu�t v� tính h�p pháp c�a ngu�n v�n mua c� ph�n; 

- Tuân th� các quy �nh trong �i�u l� Ngân hàng TMCP Kiên Long, quy �nh n�i b� c�a Ngân 
hàng TMCP Kiên Long và các quy �nh c�a pháp lu�t có liên quan.  

- Hoàn toàn chu trách nhi�m v� nh�ng h� s� g#i kèm (n�u có).  

   Ng�4i mua c� ph�n 
(Ký và ghi rõ h� tên) 
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Ph� l�c s� 02  
  
 C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
 ��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 ---------------------------------- 

………………..…, ngày …… tháng …….. n�m …….….. 

�< NGH� MUA C& PH'N 

Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

1. T� ch;c �� ngh: mua c� ph�n:  

- Tên t� ch�c (tên ��y �� và chính th�c, ghi b"ng ch� in hoa): ..........................................................  

- S� quy�t �nh thành l�p ho�c s� ��ng ký kinh doanh:............................. , ngày c�p: ................... , 
n�i c�p: ...................................................................................................... ......................................  

- V�n �i�u l�: .......................................................................................................................................  

- �a ch� tr� s� chính: ..........................................................................................................................  

- S� �i�n tho�i: ...................................................  S� fax: ..................................................................   

2. Ng�4i �	i di0n theo pháp lu�t: 
- H, và tên:  .........................................................................................................................................  

- Ch�c v� �ang n!m gi� t�i t� ch�c: ...................................................................................................  

- S� CMND ho�c s� h� chi�u: ........................... , ngày c�p: ......................... , n�i c�p: ...................  

- Qu�c tch: ..........................................................................................................................................   

- �a ch� th� ng trú: ............................................................................................................................  

3. Ng�4i ���c c= làm �	i di0n �y quy�n c�a t� ch;c t	i Ngân hàng TMCP Kiên Long:  
- H, và tên:  .........................................................................................................................................  

- N�i công tác và ch�c v� hi�n t�i: ......................................................................................................  

- M�i liên h� v�i t� ch�c (trong tr� ng h�p không làm vi�c cho t� ch�c �ó): ...................................  

- S� CMND ho�c s� h� chi�u: ........................... , ngày c�p: ......................... , n�i c�p: ...................  

- Qu�c tch: ..........................................................................................................................................   

- �a ch� th� ng trú: ............................................................................................................................  

4. N�i dung �>ng ký mua c� ph�n:  
- S� l��ng c� ph�n ��ng ký mua: ........................................................................................................  

- Xu�t x� ngu�n v�n dùng �� mua c� ph�n: (n�u là v�n vay t� ch�c tín d�ng thì ph�i �ính kèm  
H�p ��ng vay v�n �ã ���c duy�t) ......................................................................................................  

5. Tình hình góp v+n, mua c� ph�n c�a các t� ch;c khác: (Tên t� ch�c tín d�ng, doanh nghi�p 

mà t� ch�c �ang có v�n góp; S� v�n �ã góp và t  l� so v�i t�ng v�n �i�u l� c�a t� ch�c tín d�ng, 

doanh nghi�p �ó): ...............................................................................................................................  
6. Quan h0 v6i Ngân hàng TMCP Kiên Long: (S� ti�n �ang vay ho!c giá tr� h�p ��ng b�o 

lãnh; M�c �ích vay, b�o lãnh): ...........................................................................................................  

7. Nh.ng ng�4i có liên quan: (�ính kèm b�ng kê khai theo m"u Ph� l�c s� 03) 

8. Cam k�t: 
Sau khi nghiên c�u �i�u l� Ngân hàng, các quy �nh n�i b� c�a Ngân hàng và các quy �nh c�a 
pháp lu�t có liên quan, chúng tôi xin cam k�t: 

- Mua �� s� c� ph�n �ã ��ng ký; 

- Chu trách nhi�m tr��c pháp lu�t v� tính h�p pháp c�a ngu�n v�n mua c� ph�n; 
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- Tuân th� các quy �nh trong �i�u l� Ngân hàng TMCP Kiên Long, quy �nh n�i b� c�a Ngân 
hàng TMCP Kiên Long và các quy �nh c�a pháp lu�t có liên quan.  

- Hoàn toàn chu trách nhi�m v� nh�ng h� s� g#i kèm (n�u có).  

   Ng�4i �	i di0n theo pháp lu�t c�a t� ch;c 
(Ký, ghi rõ h� tên, ch�c v� và �óng d�u) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quy ch	 chuy
n nh��ng, phong t�a, xác nhn và cung c�p thông tin liên quan �	n c� ph�n KLB 

 12 

Ph� l�c s� 03 

B�NG KÊ KHAI NG!?I CÓ LIÊN QUAN  
(Ban hành kèm theo Thông t� s� 06/2010/TT-NHNN ngày 26/02/2010 h��ng d"n th�c hi�n m�t 

s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 59/2009/N�-CP ngày 16/7/2009 v� t� ch�c và  

ho�t ��ng Ngân hàng th��ng m�i) 

 
�ã tham gia thành 

l�p Ngân hàng  

STT 

Ng�4i khai (t� 
ch;c, cá nhân) 
và “ng�4i có 
liên quan” 

S+ 
CMND, 
ngày c�p 

M+i quan 
h0 v6i 

ng�4i khai 
Tên 

Ngân 
hàng  

T2 l0 s3 
h.u/v+n 
�L c�a 

Ngân hàng 
(%) 

T2 l0 v+n 
góp/V+n �L 
khi thành l�p 

c�a Ngân 
hàng TMCP 
Kiên Long 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
1. Nguy-n V�n A   Ng� i khai        
2. Nguy-n Th B   V�        
3. Công ty X  

  

Là công ty 
do ông A là 
CTH�QT, 
giám ��c …  

      

…             

T�ng 
c�ng 

    
% (chi ti�t 
t
ng Ngân 

hàng ) 
% 

 
Tôi cam k�t n�i dung B�ng kê khai trên �ây là �úng s	 th�t, n�u có b�t c� s	 không trung th	c 
nào, tôi xin hoàn toàn chu trách nhi�m tr��c pháp lu�t. 
   ……, ngày … tháng …. n�m ….. 

Ng�4i khai (8) 
(Ký ghi rõ h� tên, �óng d�u n	u có) 

  
 
 
 
 
 
 
H��NG D�N KÊ KHAI THEO M�U  
1. ��i v�i ph�n kê khai t�i (2): kê khai toàn b� m�i quan h� “ng��i có liên quan” theo quy �nh 
t�i kho�n 13 �i�u 4 Quy ch� chuy�n nh��ng, phong t�a, xác nh�n và cung c�p thông tin liên quan 
��n c� ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long. 
2. ��i v�i ph�n kê khai t�i (4): Ghi rõ m�i quan h� v�i ng� i khai.  
3. ��i v�i ph�n kê khai t�i (5): Ghi rõ tên các Ngân hàng �ã tham gia góp v�n. 
4. ��i v�i ph�n kê khai t�i (8): N�u là pháp nhân, ng� i ký tên ng� i khai là ��i di�n cho pháp 
nhân. 
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Ph� l�c s� 04  
C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c l�p - T� do - H	nh phúc 
---------------------------------- 

H"P ��NG CHUY N NH!"NG C& PH'N 
 

C@N CA 

- B� lu�t Dân s	 n��c C�ng Hoà Xã h�i ch� ngh(a Vi�t Nam 

- Theo th�a thu�n c�a các bên; 

H�p �8ng chuyn nh��ng c� ph�n này (sau �ây g,i t!t là “H�p �8ng”) ���c l�p và ký k�t 
ngày ……. tháng ……… n�m ………. gi�a các bên g�m:  

I. ��������	�
���������
- Tên cá nhân/t� ch�c: .........................................................................................................................  

- �a ch�: .............................................................................................................................................. 

- S� CMND/H� chi�u/GCN�KKD: ........................ , ngày c�p: ................... , n�i c�p: ...................   

- Mã s� thu�: ........................................................................................................................................  

- H, tên ng� i ��i di�n (��i v�i t� ch�c): ...........................................................................................  

- S� CMND/GCN�KKD: ........................................ , ngày c�p: ................... , n�i c�p: ...................   

(sau �ây g�i t�t là “Bên A”) 

II. ��������������	�
���������
- Tên cá nhân/t� ch�c: .........................................................................................................................  

- �a ch�: .............................................................................................................................................. 

- S� CMND/H� chi�u/GCN�KKD: ........................ , ngày c�p: ................... , n�i c�p: ...................   

- Mã s� thu�: ........................................................................................................................................  

- H, tên ng� i ��i di�n (��i v�i t� ch�c): ...........................................................................................  

- S� CMND/GCN�KKD: ........................................ , ngày c�p: ................... , n�i c�p: ...................   

(sau �ây g�i t�t là “Bên B”) 

Sau khi tho� thu�n, các bên cùng th�ng nh�t ký k�t H�p ��ng chuy�n nh��ng ��� ph�n này v�i các 
�i�u kho�n nh� sau: 

�i�u 1: Ph	m vi và �+i t��ng c�a H�p �8ng 

Theo H�p ��ng này, Bên A ��ng ý bán và Bên B ��ng ý mua s� l��ng c� ph�n, c� phi�u, ��i ��c 
�i�m nh� sau: 

- T� ch�c phát hành: NGÂN HÀNG TMCP KIÊN LONG   

- Lo�i c� ph�n: ph� thông  

- M�nh giá c� ph�n: 10.000 ��ng/01 c� ph�n.  

�i�u 2: S+ l��ng c� ph�n và m;c giá chuyn nh��ng 

- T�ng s� l��ng c� ph�n mua bán (chuy�n nh��ng): ........................................................ c� ph�n.  

- Giá tr v�n c� ph�n (theo m�nh giá): ...................................................................................  ��ng. 

- Giá bán: .................................................................................................................................  ��ng 

�i�u 3: Thanh toán ti�n mua c� ph�n. 

Bên B thanh toán ti�n mua c� ph�n cho Bên A ngay sau khi ký h�p ��ng này. 
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�i�u 4: Quy�n và ngh7a v) c�a Bên A 

4.1 Th	c hi�n ��y �� các th� t�c chuy�n nh��ng c� ph�n theo quy �nh v� chuy�n nh��ng c� 
ph�n c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long và theo quy �nh c�a pháp lu�t cho Bên B. 

4.2 Có trách nhi�m thông báo ngay cho Bên B các quy�n c�a ch� s� h�u c� ph�n trong tr� ng 
h�p phát sinh các quy�n c�a c� �ông trong th i gian ch  hoàn t�t th� t�c sang tên chuy�n 
nh��ng chính th�c, tr��c khi có tên trong danh sách c� �ông chính th�c c�a Ngân hàng 
TMCP Kiên Long. 

4.3 Có trách nhi�m �y quy�n cho Bên B (n�u c�n) th	c hi�n các quy�n c�a ch� s� h�u trong 
th i gian ng� i mua �ã ���c ch�p thu�n chuy�n nh��ng nh�ng ch�a có tên trong danh sách 
c� �ông chính th�c c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long. 

4.4. Bên A t�i �ây cam k�t s� c� ph�n chuy�n nh��ng thu�c quy�n s� h�u h�p pháp c�a ����
�	�
�����	, không thu�c ��i t��ng c�a b�t k* tranh ch�p, giao dch c�m c�, th� ch�p nào 
ho�c c�a b�t k* giao dch ��m b�o và các ngh(a v� dân s	 khác. Bên A cam k�t s) chu 
trách nhi�m tr��c Bên B, tr��c pháp lu�t, hoàn tr� l�i cho Bên B toàn b� s� ti�n mua c� 
phi�u theo H�p ��ng này và b�i th� ng toàn b� các thi�t h�i cho Bên B trong tr� ng h�p 
phát sinh các tranh ch�p liên quan ��n s� c� phi�u chuy�n nh��ng.  

4.5. Các quy�n và ngh(a v� khác theo quy �nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 5: Quy�n và ngh7a v) c�a Bên B 

5.1. Thanh toán ��y ��, �úng h�n kho�n ti�n mua c� ph�n theo quy �nh t�i �i�u 3 c�a H�p 
��ng này, n�p phí chuy�n nh��ng c� ph�n theo quy �nh c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long 
và các chi phí có liên quan khác. 

5.2. Yêu c�u Bên A th	c hi�n ��y �� các công vi�c liên quan ��n vi�c th	c hi�n các th� t�c 
chuy�n quy�n s� h�u c� ph�n t�i Ngân hàng TMCP Kiên Long và các ngh(a v� khác theo 
quy �nh t�i H�p ��ng này; 

5.3. Ph�i h�p v�i Bên A th	c hi�n các th� t�c chuy�n quy�n s� h�u c� ph�n (n�u Bên A yêu 
c�u). 

5.4. Các quy�n và ngh(a v� khác theo quy �nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 6: Gi,i quy�t tranh ch�p 

M,i tranh ch�p phát sinh t
 và/ho�c liên  quan ��n H�p ��ng này s) ���c các bên gi�i quy�t 
thông qua th��ng l��ng, hoà gi�i. Tr� ng h�p các tranh ch�p không ���c gi�i quy�t thông qua 
th��ng l��ng hoà gi�i thì m�t trong các bên có th� ��a tranh ch�p ra gi�i quy�t t�i Toà án có 
th$m quy�n theo quy �nh c�a pháp lu�t. 

�i�u 7: Hi0u l�c và s+ b,n c�a H�p �8ng 

7.1. H�p ��ng này có hi�u l	c k� t
 ngày ký ����	�
���	�y�������������������������	���.  
7.2 H�p ��ng này ���c l�p thành ba (03) b�n, các b�n có giá tr pháp lý ngang nhau, Bên A và 

Bên B m.i bên gi� m�t (01) b�n, Ngân hàng TMCP Kiên Long gi� m�t (01) b�n. 
 

BÊN A 
(Ký và ghi rõ h� tên) 

BÊN B 
(Ký và ghi rõ h� tên) 

 
 

 
 
 
 
 
 



Quy ch	 chuy
n nh��ng, phong t�a, xác nhn và cung c�p thông tin liên quan �	n c� ph�n KLB 

 15 

Ph� l�c s� 05 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c L�p – T� Do – H	nh Phúc 

------------------------------------ 
GI%Y TH#A THU$N CHUY N NH!"NG C& PH'N 

Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

I. Bên chuyn nh��ng: 
- Tên cá nhân/t� ch�c: ...................................................................  Mã s� c� �ông: ....................   

- S� CMND/H� chi�u/GCN�KKD: .................. , ngày c�p: ...................  n�i c�p: ....................  

- �a ch�: ........................................................................................................................................  

- H, tên ng� i ��i di�n (��i v�i t� ch�c): .....................................................................................  

- S� CMND/H� chi�u: ........................................ , ngày c�p: ...................  n�i c�p: ....................  

- S� c� ph�n s� h�u tr��c khi chuy�n nh��ng: .................................. , t& l� SHCP/V�L: .........  

- S� c� ph�n s� h�u sau khi chuy�n nh��ng: ...................................... , t& l� SHCP/V�L: .........  
II. Bên nh�n chuyn nh��ng: 
- Tên cá nhân/t� ch�c: ...................................................................  Mã s� c� �ông: ....................   

- S� CMND/H� chi�u/GCN�KKD: .................. , ngày c�p: ...................  n�i c�p: ....................  

- �a ch�: ........................................................................................................................................  

- H, tên ng� i ��i di�n (��i v�i t� ch�c): .....................................................................................  

- S� CMND/H� chi�u: ........................................ , ngày c�p: ...................  n�i c�p: ....................  

- S� c� ph�n s� h�u tr��c khi nh�n chuy�n nh��ng: .......................... , t& l� SHCP/V�L: .........  

- S� c� ph�n s� h�u sau khi nh�n chuy�n nh��ng: ............................. , t& l� SHCP/V�L: .........  
II. N�i dung chuyn nh��ng: 
1. S� l��ng c� ph�n chuy�n nh��ng: .....................................  (b"ng ch�: ..................................  

.................................................................................................................................................... ) 

2. T�ng giá tr chuy�n nh��ng (theo m�nh giá): .................................................. (b"ng ch�:......  

....................................................................................................................................................) 
Chúng tôi cam k�t: 
- Bên chuy�n nh��ng là ch� s� h�u h�p pháp s� c� ph�n chuy�n nh��ng, không b ràng bu�c 

b�i b�t c� ngh(a v� nào. ��ng th i, Bên Nh�n chuy�n nh��ng �� �i�u ki�n �� nh�n chuy�n 
nh��ng c� ph�n theo quy �nh c�a Pháp lu�t, ��m b�o tính h�p pháp c�a ngu�n v�n mua c� ph�n, 
ch�p nh�n th	c tr�ng tài chính và �i�u l� c�a Ngân hàng TMCP Kiên Long; 

- Hai bên t	 thanh toán ti�n chuy�n nh��ng c� ph�n và gi�i quy�t tranh ch�p phát sinh liên 
quan ��n s� c� ph�n chuy�n nh��ng, không liên quan ��n KLB. 

     ……………, ngày .... tháng … n�m ……… 
 BÊN NH$N CHUY N NH!"NG  BÊN CHUY N NH!"NG  
     

 
 
 
 

XÁC NH$N CHUY N NH!"NG 

       ................., ngày … tháng …… n�m .… 
 B� ph�n Qu,n lý s� �>ng ký c� �ông                                      �	i di0n KLB/TC�UQ 
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Ph� l�c s� 06 
C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 

��c L�p – T� Do – H	nh Phúc 
------------------------------------ 

PHI
U NH$N H� S( 

……………, ngày …… tháng …… n�m …… 

 

Ng� i nh�n: .........................................................................................................................................  

Ch�c v�/b� ph�n: .................................................................................................................................  

�i�n tho�i: .............................................................  Fax: ....................................................................  
 
�ã nh�n c�a: 
H, và tên ..............................................................................................................................................  

S� CMND/H� chi�u: ....................................  c�p ngày: ........................... t�i ...................................  

�a ch�: ................................................................................................................................................  

�i�n tho�i: ...........................................................................................................................................  

 
Các gi�y t4 sau: 

�  01 b�n chính �� ngh mua c� ph�n  

�  01 b�n chính Gi�y th�a thu�n chuy�n nh��ng c� ph�n 

�  01 b�n chính H�p ��ng chuy�n nh��ng c� ph�n 

�  01 b�n chính Phi�u ��ng ký thông tin c� �ông 

�  01 b�n g�c Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n, s� seri: ......................ngày c�p: ............... 

H� s�, tài li�u kèm theo: 

- .............................................................................................................................................  

- .............................................................................................................................................  

-..............................................................................................................................................  

-..............................................................................................................................................  

- .............................................................................................................................................  

- .............................................................................................................................................  

Ngày tr� h� s�/Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n: ...............................................................   
 

         Ng�4i ti�p nh�n h8 s9 
             (Ký, ghi rõ h, tên) 
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Ph� l�c s� 07 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c L�p – T� Do – H	nh Phúc 

------------------------------------ 
�(N �< NGH� C%P LBI GI%Y CHANG NH$N SC HDU C& PH'N  

Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

Tên c� �ông: ..................................................................................  Mã s� c� �ông: ..........................  

�a ch�: ................................................................................................................................................  

S� CMND/H� chi�u/��ng ký kinh doanh: ...................................  , ngày c�p: .............................. , 
n�i c�p: .......................................................................................... ..................................................  

S� c� ph�n s� h�u: ................................................  c� ph�n (b"ng ch�: ............................................  

.............................................................................................................................................................) 

Giá tr v�n c� ph�n s� h�u: .......................................................................................................  ��ng. 

Lý do xin c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n (GCNSHCP): 

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

..............................................................................................................................................................  

Thông tin c�n thay ��i trên GCNSHCP:  

Thông tin c+: .......................................................................................................................................  

Thông tin m�i: .....................................................................................................................................  

Tôi xin cam k�t: 
- Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n ho�c c� phi�u trên �ã th	c s	 b m�t/rách/cháy/b tiêu hu&, 

��ng th i tôi �ã áp d�ng m,i n. l	c tìm ki�m, kh!c ph�c nh�ng không có k�t qu�. Trong 
tr� ng h�p tôi tìm th�y Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n ho�c c� phi�u (sau khi �ã ���c c�p 
l�i), tôi s) n�p tr� Ngân hàng Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n ho�c c� phi�u này (*); 

- Lý do xin c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n trình bày nh� trên hoàn toàn �úng s	 th�t 
và xin chu trách nhi�m tr��c pháp lu�t v� n�i dung nêu trong ��n; 

- T	 chu trách nhi�m gi�i quy�t m,i tranh ch�p phát sinh t
 vi�c xin c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n 
s� h�u c� ph�n m�i và cam k�t b�i th� ng m,i thi�t h�i, t�n th�t gây ra cho Ngân hàng (n�u 
có) liên quan ��n vi�c c�p l�i Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� ph�n. 

Trân tr,ng, 

 ………………….., ngày…… tháng…… n�m ……… 
Ng�4i làm �9n 

(ký, ghi rõ h, tên, �óng d�u n�u là t� ch�c) 

 

 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú:  (*) Áp d�ng ��i v�i tr� ng h�p b m�t ho�c b tiêu hu& Gi�y ch�ng nh�n s� h�u c� 
ph�n. 
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Ph� l�c s� 08 
 
 C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
 ��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 ---------------- 
 

GI%Y �< NGH� CUNG C%P THÔNG TIN 

 Kính g=i: H�i �8ng Qu,n Tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long. 
 

Tên c� �ông:................................................................. , Mã c� �ông:........................................  

S� CMND/ H� chi�u/GPKD:........................ , c�p ngày: .................... , n�i c�p: ......................  

�a ch� liên l�c: ..........................................................................................................................  

N�i dung �� ngh cung c�p: ........................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

.....................................................................................................................................................  

R�t mong ���c s	 ch�p thu�n c�a H�i ��ng qu�n tr. 

Ghi chú: Ch# cung c�p thông tin cho chính c� �ông �� ngh�. 

      …………, ngày … tháng … n�m ……  
 C� �ông �� ngh: 

 (ký, ghi rõ h, tên, �óng d�u n�u là t� ch�c) 
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Ph� l�c s� 09 

 C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
 ��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 ---------------- 
 

PHI
U �@NG KÝ THÔNG TIN C& �ÔNG 

 Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

Tên c� �ông:.......................................................................... . Mã s� CD: ....................................  

�a ch� th� ng trú: .........................................................................................................................  

�a ch� liên l�c: ..............................................................................................................................  

S� CMND/ H� chi�u: .......................... , c�p ngày: ....................... , n�i c�p: ...............................  

Mã s� thu�: .....................................................................................................................................  

�i�n tho�i: .................................................................  Email: ........................................................  

Ngày, tháng, n�m sinh:..............................................  N�i sinh: ....................................................  

Hình th�c ��ng ký nh�n c� t�c:    1. � Tài kho�n KLB     2. � Chuy�n kho�n Ngân hàng khác 

S� tài kho�n: ............................... . T�i Ngân hàng :......................................................................   

Tôi cam k�t các thông tin ��ng ký � trên và ch� ký bên d��i hoàn toàn chính xác. 
 

 …………….., ngày …… tháng …….. n�m ……… 
 Ch. ký c� �ông 
 (Ký và ghi rõ h, tên)                                  
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Ph� l�c s� 10 

 C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
 ��c l�p - T� do - H	nh phúc 
 ---------------- 
 

PHI
U �@NG KÝ THÔNG TIN C& �ÔNG 

 Kính g=i: H�i �8ng qu,n tr: Ngân hàng TMCP Kiên Long 

- Tên t� ch�c: ........................................................................ . Mã s� CD: ....................................  

�a ch� liên l�c: ..............................................................................................................................  

GPKD: ................................................. , c�p ngày: .......................... , n�i c�p: ............................  

Mã s� thu�: ...................... , �i�n tho�i: ..................... , fax:........................ , email: ......................  

- Ng� i ��i di�n theo pháp lu�t: Ông/Bà: ...................................  Ch�c v�: .................................  

CMND/H� chi�u: ................................ , c�p ngày: .......................... , n�i c�p: ............................  

�i�n tho�i: .................................................................  Email: ........................................................  

- ��i di�n c� �ông: Ông/Bà: .......................................................  Ch�c v�: .................................  

CMND/H� chi�u: ................................ , c�p ngày: .......................... , n�i c�p: ............................  

�i�n tho�i: .................................................................  Email: ........................................................  

Hình th�c ��ng ký nh�n c� t�c:    1. � Tài kho�n KLB     2. � Chuy�n kho�n Ngân hàng khác 

S� tài kho�n: ............................... . T�i Ngân hàng :......................................................................   

Chúng tôi cam k�t các thông tin ��ng ký � trên và ch� ký và m'u d�u bên d��i hoàn toàn chính 
xác. 

 
 …………….., ngày …… tháng …….. n�m ……… 
 Ng�4i �	i di0n theo pháp lu�t 
 (Ký, �óng d�u và ghi rõ h, tên)                                  
 
 
 
 


