
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

NHẬN CỔ TỨC NĂM 20….. BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ 

Tôi tên là: ...................................................................................................................................  

Sinh ngày:  ..................................................................................................................................  

CMND:  ..............................  Ngày cấp:  ...........................  Nơi cấp:  .......................................  

Địa chỉ liên hệ:  ..........................................................................................................................  

Số điện thoại: ..............................................................................................................................  

Mã cổ đông:  ............................... Số cổ phiếu nắm giữ là:  .......................................................  

(Bằng chữ : .................................................................................................................................) 

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi đề nghị Công 

ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chuyển số tiền cổ tức được nhận 

của tôi vào tài khoản chi tiết như sau: 

Tên người thụ hưởng: ................................................................................................................  

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

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

Phí chuyển tiền: Người thụ hưởng chịu.  

Tôi xin cam đoan các chi tiết kê khai trên hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu kê 

khai trên sổ chứng nhận cổ đông. Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc 

chuyển khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển 

khoản do người thụ hưởng chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông 

tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền) 

                                                                 …………….., ngày … tháng … năm 20…… 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký, ghi rõ họ tên) 



 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY UỶ QUYỀN  

Nhận tiền chi trả cổ tức năm 20…. 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ 

Công ty/Doanh nghiệp:  .............................................................................................................  

GCNĐKDN/ĐKKD:  .................................................................................................................  

 ................................................................. Ngày cấp:  ................ Nơi cấp:..................................   

Mã số cổ đông:  ................................... Số cổ phần:  ..................................................................  

Bằng chữ: ...................................................................................................................................  

UỶ QUYỀN: 

Cho Ông (Bà):  ...........................................................................................................................  

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

Số CMND (hoặc hộ chiếu):  .................... Ngày cấp:  ...............  Nơi cấp: ................................  

Nhận thay tiền chi trả cổ tức năm 20……, nếu có gì sai sót hay mất mát, tôi xin hoàn toàn 

chịu trách nhiệm. 

Đề nghị Công ty chi trả cổ tức theo quy định cho người được uỷ quyền. 

                   ………….., ngày … tháng … năm 20… 

BÊN UỶ QUYỀN                                   BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

       (Ký và ghi rõ họ và tên)                                             (Ký và ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

NHẬN CỔ TỨC NĂM 20….. BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

Kính gửi: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ 

Công ty/Doanh nghiệp:  .............................................................................................................  

GCNĐKDN/ĐKKD:……………………….Cấp ngày……………..tại…………………….. 

Địa chỉ liên hệ/trụ sở chính:  ......................................................................................................  

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

Số điện thoại: ..............................................................................................................................  

Đại diện bởi Ông/Bà (pháp nhân) ..............................................................................................  

CMND/Hộ chiếu……………………..Cấp ngày……………..tại ............................................  

Hiện đang là cổ đông của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ. 

Mã cổ đông:  ............................... Số cổ phiếu nắm giữ là:  .......................................................  

(Bằng chữ : .................................................................................................................................) 

Do không có điều kiện nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt, nay tôi đề nghị Công 

ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ chuyển số tiền cổ tức được nhận 

của tôi vào tài khoản chi tiết như sau: 

Tên chủ tài khoản:  .....................................................................................................................  

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

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

Số tiền: ........................................................................................................................................  

Bằng chữ:....................................................................................................................................  

Phí chuyển tiền: Người thụ hưởng chịu.  

Tôi xin cam đoan các chi tiết kê khai trên hoàn toàn trùng khớp với dữ liệu kê khai trên 

sổ chứng nhận cổ đông. Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển 

khoản và tư cách của người nhận chuyển khoản được nêu trên đây. (Phí chuyển khoản 

do người thụ hưởng chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông tin tài 

khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền) 

…………….., ngày … tháng … năm 20……. 

                                                                              NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

                                                                             (Ký và ghi rõ họ và tên) 


