
TONG CONG TY SONADEZI
CONG TV CP SONADEZI GIANG DIEN

S6)f3·tTB-SZG-KT

CONG HOA xA HOI CHiJNGHiA ~T NAM
DQcl~p - T\l' do - H~nh phuc

Dotig Nai, ngaycl/ithcing 8 ndm 2020

THONGBAo
V~ vi~c chi tra c8 nrc nam 2019

Kinh gui: Quy e6 dong Cong ty.

Can cir Nghi quyet Dai hoi dong e6 dong thuong nien 2020 ngay 14/4/2020;
Can cir Quyet dinh H9i dong quan tri s6 175/QD-SZG-HDQT ngay 06/7/2020 v~ viec

chi tra c6 nrc nam 2019,
Cong ty CP Sonadezi Giang Di~n xin tran trong thong bao v~ viec chot danh sach c6

dong va chi tra c6 nrc nam 2019, cu th~ nhu sau:

1. D6i tuong, tY l~ nh~n c6 nrc:

- T~t ca cac c6 dong cua Cong ty thea danh sach chot tai thai diem 3118/2020.
- Ty l~ chi tra c6 nrc nam 2019: 10% (1.000 d6ng/c6 phan).

2.Thoi gian, dja di~m, tho tuc nhan c6 nrc:

- Thai gian chi tra: til ngay 15/9/2020.
- Dia diem thirc hien: nguoi sa htru lam thu tuc nhan c6 ruc t~i tr\l sa Cong ty CP

Sonadezi Giang Di~n, thea dia chi: Tfrng 1, Cao 6c Sonadezi, s6 1, duang 1, Khu
cong nghi~p Bien Hoa 1, P. An Blnh, TP. Bien Hoa, D6ng Nai van cac ngay lam vi~c
trong tufrn b~t dfru tu ngay 15/9/2020.

- Thu t\lCnh~n c6 tuc:

• Truang hQ'p c6 dong nh~n c6 tuc b~ng ti~n m~t: c6 dong d~n nh~n c6 tuc phai
mang thea S6 chung nh~n sa huu c6 phfrn va Gi~y chung nh~n DKKD ho~c
CMND ho~c h9 chi~u. Truang hQ'pnh~n thay phai co gi~y uy quy~n hQ'pphap
(theo mfiu dang tai tren website www.sonadezi-giangdien.vn).

• Truang hQ'p c6 dong co yeu cfru nh~n c6 tuc b~ng chuy~n khoan: c6 dong dang
ky thea mfiu dang tai tren website Cong ty va gui v~ Phong K~ toan Cong ty CP
Sonadezi Giang Di~n. Cong ty chi chuy~n khoan c6 tuc dung ten c6 dong dUQ'c
huang quy~n, phi chuy~n ti~n do c6 dong thanh toano

Tran tr9ng thong bao.

Nui nh~n:
- Nhu' tren;
- LU'u: VT, KT.



 
 

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 cổ tức năm 2019 của Công ty CP 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 cổ tức năm 2019 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 1.000 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) 

 


