
 

 

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

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC 

 

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM - CTCP 

 

1. Thông tin cổ đông: 

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

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

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

- Điện thoại: ...........................................................................................................................  

- Số lượng cổ phần sở hữu: ....................................................................................................  

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

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

2. Đề nghị thanh toán cổ tức: 

- Số tiền cổ tức (năm 2018): ………………………………….đồng  

- Số tiền bằng chữ: .................................................................................................................  

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

- Hình thức chi trả:          Tiền mặt     Chuyển khoản 

Đề nghị Quý công ty chuyển số tiền cổ tức vào tài khoản sau: 

+ Tên tài khoản: ..............................................................................................................  

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

+ Tên ngân hàng: ............................................................. Chi nhánh: .............................  

   Thành phố: ..................................................................................................................  

Lưu ý: Tài khoản nhận cổ tức phải được đứng tên bởi người sở hữu cổ phần và quý cổ 

đông vui lòng gửi kèm CMND hoặc hộ chiếu còn hiệu lực đã sao y công chứng trong 

thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm gửi Giấy đề nghị chi trả cổ tức. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin trên đây. 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 khiếu nại nào liên quan đến việc chi trả cổ tức đối với Tổng công ty Cảng hàng 

không Việt Nam - CTCP. 

 ........................, ngày ........... tháng ............. năm 201  

 Người đề nghị 

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

* Tài liệu đính kèm: 
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/ 
Giấy CNĐKKD/Giấy CN đăng ký 
mã số giao dịch chứng khoán; 
- Bản gốc GCNSHCP; 


