
 

Sổ đăng ký cổ đông được cung cấp bởi AZLAW (https://azlaw.vn) 

CÔNG TY CỔ PHẦN…. 

————— 

Số: …/20…/SCĐ-… 

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

——————————– 

Hà Nội, ngày … tháng … năm 20… 

SỔ ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG 

▪ Căn cứ Luật Doanh Nghiệp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

▪ Căn cứ vào điều lệ công ty cổ phần ………………….; 

Công ty cổ phần ………………..đã lập sổ đăng ký cổ đông với các nội dung sau đây: 

1. Tên công ty: 

Công ty cổ phần: …………………… 

Mã số doanh nghiệp: ……………. 

Trụ sở chính: ………………………… 

2. Vốn điều lệ: 3.000.000.000 VNĐ  

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Việt Nam/cổ phần 

Tổng số cổ phần: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần) 

Loại cổ phần 

– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần) tương ứng với 

3.000.000.000 đồng ( Ba tỷ đồng); 

– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần); 

– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần) 

Tổng số cổ phần đã bán của từng loại: : 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần), trong 

đó: 

– Cổ phần phổ thông: 300.000 cổ phần (Ba trăm nghìn cổ phần); 

– Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần (không cổ phần); 

– Cổ phần khác: 0 cổ phần (không cổ phần) 

3. Thông tin cổ đông: 

Số đăng 

ký 

Họ 

tên 

Số 

CMND 

Quốc 

tịch 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số cổ 

phần 

Loại cổ 

phần 

Ngày đăng ký 

cổ phần 

1               

…               

Công ty cổ phần ……………. đã lập Sổ đăng ký cổ đông lần thứ …….. vào ngày 

…../…./20……Hiện nay Sổ Đăng ký cổ đông đã được lưu tại trụ sở Công ty. 

Chữ ký của đại diện theo pháp luật công ty 
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