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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------***-----------

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
NHẬN CỔ TỨC  NĂM 2019

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN

Kính gửi: Công ty cổ phần bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

Tên cổ đông:………………………………………………………………………………………………

Mã số cổ đông:………………………………..Sở hữu……………….……..cổ phần

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………………

Số CMND/ĐKKD:…………………………do:………………………….cấp ngày:…………………

(Có bản sao gửi đính kèm)

Điện thoại liên hệ: .......................................................................................................................................

Tôi/Chúng tôi nhận được thông báo về việc chi trả cổ tức của CTCP Bia, Rượu Sài Gòn – Đồng Xuân,

theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/8/2020. Vậy tôi làm Giấy đề nghị này, kính đề nghị Công ty

chuyển khoản cổ tức năm 2019 của CTCP Bia, Rượu  Sài Gòn – Đồng Xuân cho tôi theo thông tin tài

khoản sau: 

Người thụ hưởng:…………………………………………………………………………………………

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

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

Số tiền được nhận trước thuế TNCN: …………………………………………………………………

Số tiền thuế thu nhập cá nhân phải nộp ( theo quy định pháp luật): …………………………………

Số tiền thực nhận (sau khi đã trừ thuế TNCN): …………………………………………………………

Bằng chữ:…………………………………………………………………………………………………

Tôi chấp nhận khấu trừ phí ngân hàng phát sinh. Tôi cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật và

chịu trách nhiệm về những thiệt hại phát sinh do cung cấp thông tin không chính xác gây nên.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

 ……………, ngày…… tháng……năm 2020

Cổ đông đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên)



                                                    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TRẢ TIỀN CỔ TỨC 
NĂM 2019

(Lĩnh bằng tiền mặt)

Kính gửi:  Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Tên tôi là:……………………………………………………………………………

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

Số điện thoại DĐ:……………………… Điện thoại NR:…………………….………

Số CMND…………………….Cấp ngày……………..do CA……………………...cấp.

Là cổ đông của Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân.

Mã cổ đông…………, sở hữu………….. cổ phần, đề nghị được nhận tiền cổ tức năm

2019 theo danh sách chốt cổ đông ngày 28/8/2020 của công ty:

Số tiền được nhận trước thuế TNCN:………………………………………….....

Số tiền thuế TNCN phải nộp (theo quy định pháp luật)…………………………

Số tiền thực nhận (sau khi đã trừ thuế TNCN) là: ………………..………………….

Bằng chữ:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Trân trọng cảm ơn.

………………,ngày…… tháng ….. năm 2020

Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên )
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, ngày      tháng     năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN  

Kính gửi: Công ty  Cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

       
I.  BÊN ỦY QUYỀN

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

- Giấy CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số:.......................ngày cấp:......................nơi cấp:.....................

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

- Điện thoại liên hệ:........................................................................................................................

- Họ tên người đại diện (đối với tổ chức) :....................................................................................

- Giấy CMND/Hộ chiếu số :..............................ngày cấp:.......................nơi cấp..:.......................

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

- Tên cá nhân:.................................................................................................................................

- Giấy CMND/Hộ chiếu số:........................ngày cấp:......................nơi cấp:.................................

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

- Điện thoại liên hệ:........................................................................................................................

III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Thay mặt người ủy quyền thực hiện nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt của Công ty cổ

phần Bia, rượu Sài Gòn – Đồng Xuân tại Công ty cổ phần Bia, rượu Sài Gòn - Đồng Xuân

IV. TRÁCH NHIỆM VÀ THỜI HẠN ỦY QUYỀN: 

- Bên ủy quyền xin chịu mọi trách nhiệm đối với việc ủy quyền này.

- Việc ủy quyền nêu trên phải đảm bảo tuân thủ các quy định của Công ty cổ phần Bia,

rượu Sài Gòn – Đồng Xuân và quy định của pháp luật.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG 
(_______, ngày ___ tháng ___ năm ______)
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