




CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

----------o0o----------  

 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN TRẢ CỔ TỨC 

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 
 

 
Kính gửi :  CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN MIỀN  NAM 

   

 

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

Số CMND/CCCD/ĐKKD     : ...................  ngày cấp .......................... nơi cấp: ................................  

Địa chỉ liên lạc            : ......................................................................................................................  

Mã số thuế (nếu có)    : ......................................................  Điện thoại: ............................................  

Hiện nay tôi là Cổ đông và đang sở hữu: ………..cổ phần tương ứng với tổng số tiền tính theo 

mệnh giá là ………………đồng tại Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam:  

     

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

chuyển các khoản cổ tức định kỳ cho tôi vào tài khoản của tôi kể từ ngày đăng ký đến khi tôi có 

yêu cầu khác, chi tiết như sau: 

Tên tài khoản: (Tên người thụ hưởng): ...............................................................................  

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

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

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

Tôi xin chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển trả cổ tức và được trừ vào số tiền cổ tức của 

tôi. Tôi không đưa ra bất kỳ một khiếu nại nào liên quan đến việc chuyển trả cổ tức đối với Công 

ty Cổ phần Thủy Điện Miền Nam  

Rất mong sự quan tâm giải quyết của quý Công ty.    

                                                                                    Ngày…………tháng…………năm ……… 

Người đề nghị  

                                                                                   (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

Gởi đính kèm: - CMND/CCCD có sao y bản chính. 

                        - Photo Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần . 

                         

 

Mẫu số 01 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

-----------o0o---------- 

 

GIẤY ỦY QUYỀN  
 

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. 

- Căn cứ vào các văn bản pháp luật hiện hành. 

 

Tp.HCM, ngày …… tháng …… năm …………, chúng tôi gồm có: 

Bên ủy quyền: 

Họ và tên:……………………………………………Điện thoại: .....................................................  

Địa Chỉ: .............................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD: ................. Nơi cấp : ...................................  Ngày cấp : ......................................  

Số lượng cổ phần sở hữu đến ngày …….tháng …….năm ………là ……………….cổ phần 

Nay ủy quyền cho: 

Bên nhận ủy quyền: 

Họ và tên:…………………………………………Điện thoại: .........................................................  

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

Số CMND/CCCD: ................. Ngày cấp: ....................  Nơi cấp: .......................................................  

Nội dung ủy quyền: Được quyền thay mặt tôi liên hệ với Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền 

Nam để nhận cổ tức năm …….của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Nam. 

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân 

thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành , đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một 

khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ Phần Thủy Điện Miền Nam. 

 

Bên Ủy Quyền     Bên nhận Ủy Quyền 

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

 

 
Xác nhận của chính quyền địa phương 

 
 

 
Ghi chú 

Đính kèm bản sao y CMND/CCCD của Bên ủy quyền. Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên  nhận 

uỷ quyền do hai bên tự giải quyết.  

 

Mẫu số 02 


