


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
……………….., ngày………, năm………… 

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 

 

Tên cổ đông (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): ………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………… 

Bằng giấy này, tôi ủy 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 tạm ứng cổ tức năm 2020 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 ủy quyền này. 

Người được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu-nếu có) 

Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu – nếu có) 

 

 
 

 

 

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền 

  



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
……………….., ngày………, năm………… 

 

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 tạm ứng cổ tức năm 2020 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 400 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 đã được chuyển từ tài khoản của Quý Công ty đến tài khoản theo đúng 

thông tin nêu 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 dâu – nếu có) 

 

 


