
Quy trình chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MKP   

1 

QUY TRÌNH CHUY ỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU MKP 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA - DƯỢC PHẨM MEKOPHAR (MEKOPHAR) 

(Kèm theo Hợp đồng Quản lý chuyển quyền sở hữu số: 46A/2012/BVSC.HCM-LK) 

 

I.  NGUYÊN TẮC CHUNG: 

- Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar là cổ phiếu được quản lý tập 

trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).  

- Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar (Mekophar)cam kết trao toàn bộ quyền 

quản lý chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MKP cho Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt CN 

Tp.HCM (BVSC). Mọi thủ tục liên quan đến việc chuyển quyền sổ hữu cổ phiếu MKP 

với VSD đều được tiến hành tập trung tại BVSC. 

 

II.  QUY TRÌNH CHUY ỂN QUYỀN SỞ HỮU CỔ PHIẾU MKP: 

1. NGUYÊN TẮC CHUNG 

- Điều kiện thực hiện chuyển quyền sở hữu cổ phiếu MKP: Cổ đông phải thực hiện lưu ký 

cổ phiếu MKP của mình tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) trước khi 

thực hiện giao dịch. 

- Phòng Lưu ký BVSC sẽ tiến hành kiểm tra và Mekophar xác nhận hồ sơ chuyển quyền sở 

hữu của Cổ đông, sau đó BVSC thay mặt cổ đông gửi hồ sơ lên VSD để VSD xác nhận 

hoàn tất việc chuyển quyền sở hữu này. 

2. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

2.1. Người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền cùng lập hồ sơ theo quy định. 

2.2. Phòng Lưu ký BVSC sẽ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: 

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, nhân viên Lưu ký sẽ trả lại hồ sơ cho cổ đông; 

- Nếu hồ sơ hợp lệ, Phòng Lưu ký sẽ chuyển Mekophar xác nhận và nhận hồ sơ để 

chuyển cho VSD. 

2.3. Người nhận chuyển quyền chuyển tiền mua vào tài khoản của BVSC để BVSC phong 

tỏa số tiền trên, đồng thời BVSC sẽ phong tỏa số cổ phiếu đăng ký chuyển quyền của 

người chuyển quyền. 

2.4. Người chuyển quyền và người nhận chuyển quyền làm thủ tục đóng các khoản phí có 

liên quan, bao gồm: 

- Phí chuyển quyền: 0,2% tổng giá trị giao dịch tính theo mệnh giá, tối thiểu 50.000 

đồng (trừ trường hợp số lượng dưới hoặc bằng 100 cổ phần thì không thu phí). 
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- Phí giao dịch: 0,1% tổng giá trị giao dịch. Phí này VSD thu của cả người chuyển 

quyền và người nhận chuyển quyền. 

- Thuế TNCN: 0,1% tổng giá trị giao dịch trong trường hợp người chuyển quyền là cá 

nhân. 

2.5. BVSC gửi hồ sơ chuyển quyền sở hữu lên VSD. 

2.6. Sau khi nhận được chứng từ có hiệu lực của VSD, BVSC sẽ thực hiện chuyển tiền 

cho người chuyển quyền đồng thời cắt chuyển số cổ phiếu đang phong tỏa của người 

chuyển quyền cho người nhận chuyển quyền. 

3. HỒ SƠ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU BAO GỒM: 

3.1. Giấy đề nghị chuyển quyền sở hữu (Mẫu 01/CQSH): tối thiểu 04 bản, BVSC giữ 01 

bản, Mekophar giữ 01 bản và gửi 02 bản tới VSD; 

3.2. Bản sao hợp lệ giấy tờ của các bên: CMND (đối với cá nhân), Giấy ĐKKD (đối với 

tổ chức), Tradinh code (đối với nhà đầu tư nước ngoài). Trường hợp ủy quyền phải 

gửi kèm Giấy ủy quyền (Mẫu 02/CQSH) 

3.3. Văn bản xác nhận đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định: BVSC sẽ đứng ra 

thu thuế hộ và thực hiện xác nhận đã khấu trừ thuế với cơ quan thuế có thẩm quyền. 

Quy trình này gồm 02 trang được lập thành 04 bản, mỗi bên giữ 02 bản.  

 

 TỔ CHỨC PHÁT HÀNH T Ổ CHỨC TƯ VẤN QUẢN LÝ 

Công ty Cổ phần Hóa - Dược phẩm Mekophar Công ty CP Chứng khoán Bảo Việt 

  

 

 

 

 

   


