


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

V/v nhận cổ tức bằng chuyển khoản đối với cổ đông chưa lưu lý chứng khoán 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bibica 

 
Tên cổ đông: ...................................................................................................................................  

Số CMND/CCCD/ĐKKD: …………………………………………………….............................  

Cấp ngày: ……………………. Tại: …………………………………………. .............................  

Số cổ phần sở hữu: ..........................................................................................................................  

Kính đề nghị Quý công ty chuyển số tiền cổ tức của tôi được hưởng năm 2021 qua tài khoản: 

- Chủ tài khoản: ..........................................................................................................................  

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

- Tại Ngân hàng:..................................................... Chi nhánh: ..................................................  

- Tỉnh/thành phố: …………………………………………………………….. .........................  

 

** Lưu ý: 

- Ghi đúng tên chi nhánh ngân hàng (nếu có); tỉnh/thành phố nơi ngân hàng giao dịch để tiền 

chuyển khoản đến đúng số tài khoản của Quý Cổ đông; 

- Nếu Quý Cổ đông đề nghị chuyển tiền vào tài khoản đứng tên người khác, phải bổ sung 

giấy uỷ quyền có công chứng; 

- Vui lòng gửi kèm bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phẩn 

của Quý Cổ đông 

- Nếu được Quý Công ty chấp thuận trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, tôi xin chịu 

phí chuyển tiền (được trừ vào tiền cổ tức được hưởng của tôi). Nếu thay đổi hình thức nhận 

cổ tức, tôi sẽ có văn bản yêu cầu gửi Quý Công ty. 

 

Trân trọng kính chào! 

………………….,ngày……..tháng……..năm……. 

            Người đề nghị 

                                                                    (Ký và ghi rõ họ và tên/đóng dấu của Tổ chức) 

 

 

 

 

 

 

(Quý cổ đông có thể in ra, điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và gửi thư về địa chỉ: Phòng Tài 

chính- Kế toán, Công ty Cổ phần Bibica – 443 Lý Thường Kiệt, phường 8, quận Tân Bình, Tp.Hồ 

Chí Minh) 



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

PHIẾU UỶ QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 

(Dành cho cổ đông chưa lưu lý chứng khoán) 

Tôi tên:  ...........................................................Sinh năm: ...................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ..................... cấp ngày: ............  tại: ........................ 

Địa chỉ (số nhà, đường, phường, Quận, Tỉnh/Thành phố): ................................... 

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

Tổng số cổ phần sở hữu:  .......................................................................... cổ phần 

TÔI UỶ QUYỀN CHO 

Tôi tên:  ...........................................................Sinh năm: ...................................... 

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:  ..................... cấp ngày: ............  tại: ........................ 

Địa chỉ (số nhà, đường, phường, Quận, Tỉnh/Thành phố): ................................... 

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

Đến Công ty Cổ phần Bibica nhận cổ tức theo thông báo công ty. 

 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này và cam kết không có bất kỳ sự 

khiếu nại nào về sau. 

 

 

XÁC NHẬN CỦA  

ĐỊA PHƯƠNG/ ĐƠN VỊ  

BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN 

………………….,ngày……..tháng……..năm……. 

Người đề nghị 

(Ký và ghi rõ họ và tên) 

 
 


