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GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC
Kính gửi:

Công ty CP Vận Vận Tải Biển Sài Gòn.

Thông tin cổ đông
Tôi/chúng tôi là: .................................................................................. .... Mã số cổ đông: ................
Số CMND/GPKD: ............................................ Ngày cấp: ........................Nơi cấp: ........................
Điện thoại: ……………………………………… ............................ ..................................................
Hiện là chủ sở hữu: …………………….cổ phần của Cty CP Vận Tải Biển Sài Gòn.
Số lượng cổ phần sở hữu:.....................................................................................................................
Tổng mệnh giá: ....................................................................................................................................
(Bằng chữ: .......................................................................................................................................... )
Đề nghị thanh toán cổ tức:
Đợt chia cổ tức: năm 2019
Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15% (1.500 đồng /cổ phần).
Số tiền cổ tức: ………………………………….đồng
Số tiền bằng chữ:..........................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Hình thức chi trả:
□ Tiền mặt
□ Chuyển khoản
Tên người/đơn vị thụ hưởng: .............................................................. ...............................................
Số tài khoản:.........................................................................................................................................
Tại ngân hàng: ......................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Tôi/chúng tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về kết
quả chuyển tiền sau khi SSC đã thực hiện chuyển khoản theo đúng thông tin tài khoản nêu trên và
cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gì liên quan đến việc thanh toán cổ tức này của Quý Công ty.
Phòng TCĐT

Người đề nghị
(Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Gửi kèm:
-

Bản sao CMND (trường hợp là cá nhân)

-

Bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh Doanh (trường hợp là tổ chức)

-

Bản sao Sổ chứng nhận sở hữu CP

Cổ đông lựa chọn hình thức chi trả bằng cách đánh dấu (X) vào ô tiền mặt hoặc chuyển khoản

