
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Thanh toán cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản 

 

Kính gửi:  Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam 

 

Họ và tên cổ đông cá nhân / Tên cổ đông tổ chức : (chữ in hoa) ................... ................... 

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

Mã số cổ đông:. ................... ................... ................................................................................ 

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

Giấy CMND/ CNĐKKD số : ....................................  Cấp ngày :….................... ................... 

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

Hiện đang sở hữu số cổ phần của Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam taị ngày chốt 

danh sách cổ đông hưởng cổ tức là ... ..................  cổ phần (cổ phần phổ thông) tương ứng 

với số tiền tính theo mệnh giá là: ............................. ...................đồng. 

Do điều kiện riêng không thể trực tiếp đến Công ty để nhận tiền cổ tức, nên Tôi/ Đơn vị 
chúng tôi đề nghị Công ty cổ phần Thuốc sát trùng Việt Nam chuyển tiền cổ tức cho Tôi/ 

Đơn vị chúng tôi bằng hình thức chuyển khoản theo chi tiết dưới đây: 

Số tiền cổ tức được chia năm 2016 là: ...................................... ...................đồng,  

(bằng chữ : ..............................................................................................................................) 

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

Mở tại ngân hàng : .......................................................................................................... 

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

Tôi / Đơn vị chúng tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền, chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển 

tiền sau khi tiền đã được cắt chuyển từ tài khoản của quý Công ty để chuyển đến tài khoản 

theo đúng chi tiết nêu trên. 

Rất mong được sự chấp thuận của quý Công ty. Trân trọng cảm ơn. 

                                               

 TP Hồ Chı́ Minh,  ngày         tháng      năm 2017 

 Người/ Đơn vị đề nghị 
                                                          (Ký, ghi rõ họ tên ; đóng dấu nếu là tổ chức) 

  

 

 

 

Đây là mẫu tham khảo với các yếu tố cần thể hiện trong văn bản yêu cầu Công ty chi trả cổ tức bằng 

chuyển khoản. Bên cạnh yêu cầu Cổ đông phải có tên trong Danh sách chốt để trả cổ tức, Chúng tôi chỉ 
thực hiện khi Tên của chủ tài khoản nhận tiền trùng khớp với Tên cổ đông yêu cầu chuyển tiền. 


