
 
 

 

TỔNG CÔNG TY SONADEZI 
CÔNG TY CP SONADEZI GIANG ĐIỀN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 412/TB-SZG                 Đồng Nai, ngày 01 tháng 08 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 đối với chứng khoán chưa lưu ký 

 Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022; 

 Căn cứ Quyết định Hội đồng quản trị số 172/2022/QĐ-SZG-HĐQT ngày   
01/08/2022 về việc chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021; 

 Công ty CP Sonadezi Giang Điền xin trân trọng thông báo về việc thực hiện chi 
trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối)  năm 2021 đối với chứng khoán chưa lưu ký, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng, tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021: 

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt tại thời điểm 25/08/2022. 

- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021: 5% (500 đồng/cổ phần).  

2. Thời gian, địa điểm, thủ tục nhận cổ tức đối với chứng khoán chưa lưu ký: 

- Thời gian thực hiện chi trả: từ ngày 20/09/2022. 

- Địa điểm thực hiện: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty CP 
Sonadezi Giang Điền, theo địa chỉ: Tầng 1, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, Khu 
công nghiệp Biên Hoà 1, P. An Bình, TP. Biên Hoà, Đồng Nai vào các ngày làm 
việc trong tuần bắt đầu từ ngày 20/09/2022. 

- Thủ tục nhận cổ tức: 

 Trường hợp cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Cổ đông đến nhận cổ tức 
phải mang theo Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần và Giấy CNĐKDN hoặc 
CMND/hộ chiếu. Trường hợp nhận thay phải có giấy uỷ quyền hợp pháp. 

 Trường hợp cổ đông có yêu cầu nhận cổ tức bằng chuyển khoản: Cổ đông 
gửi đăng ký về Phòng Kế toán Công ty CP Sonadezi Giang Điền. Công ty 
chỉ chuyển khoản cổ tức đúng thông tin cổ đông được hưởng quyền, phí 
chuyển tiền do cổ đông thanh toán. 

( mẫu Uỷ quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt và Đăng ký nhận cổ tức qua tài khoản 
đính kèm thông báo này ) 

Trân trọng. 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

………………., ngày…….., tháng……năm 2022 

 

GIẤY UỶ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 

 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): ................................................................................................  

CMND/GCNĐKDN:…………..….. Nơi cấp………….……Ngày cấp: ...................................  

Tên của người đại hiện (nếu là tổ chức):  .................................................................................  

Địa chỉ thường trú: ..................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính (nếu là tổ chức):…………………………………………………. 

Bằng giấy này tôi uỷ quyền cho: 

Tên cá nhân/tổ chức:  ...............................................................................................................  

CMND/GCNĐKDN:………………..... Nơi cấp………………..…Ngày cấp: .........................  

Tên của người đại diện (nếu là tổ chức): ..................................................................................  

Địa chỉ thường trú:...................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc/trụ sở chính (nếu là tổ chức): ...........................................................................  

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

Thay mặt tôi/công ty chúng tôi nhận cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 của CTCP Sonadezi 
Giang Điền 

Tôi/Công ty chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và Công ty CP Sonadezi 
Giang Điền về việc uỷ quyền này. 

Người được uỷ quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

Người uỷ quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

 

 

 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

………………., ngày…….., tháng……năm 2022 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC QUA TÀI KHOẢN 

Kính gửi: Công ty CP Sonadezi Giang Điền 

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức): ................................................................................................  

CMND/GCNĐKDN:…………………... Nơi cấp……….…………Ngày cấp: ........................  

Địa chỉ:  ...................................................................................................................................  

Điện thoại:  ..............................................................................................................................  

Người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức): ........................................................................  

Hiện là cổ đông của Công ty CP Sonadezi Giang Điền 

Số lượng cổ phần sở hữu:………….………cổ phần. 

Tôi/chúng tôi đề nghị Quý công ty chuyển khoản cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2021 vào tài 
khoản theo thông tin chi tiết như sau: 

Tên người thụ hưởng (cá nhân/tổ chức):  .................................................................................  

(Lưu ý: tên người thụ hưởng phải là tên của cổ đông) 

Số tài khoản: ............................................................................................................................  

Tại ngân hàng: .........................................................................................................................  

Địa chỉ ngân hàng:  ..................................................................................................................  

Với số tiền:………………………….đồng 

(Số lượng:………….…CP x 500 đồng = …………………….đồng) 

(bằng chữ: …………………………………………………………………………………..….) 

               Tôi/Công ty chúng tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền, mọi rủi ro về kết quả chuyển 
tiền sau khi số tiền được chuyển từ tài khoản của quý Công ty đến tài khoản theo đúng thông 
tin trên và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty. 

               Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý Công ty. Trân trọng cảm ơn. 

Giấy tờ kèm theo: 

- Giấy đề nghị chuyển khoản (bản chính); 

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (photo) 

- Giấy CMND (photo) 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có) 
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