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GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021 

 

KÍNH GỬI:  CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NOVA CONSUMER (“Công ty”) 

 

1. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: 

Tên cá nhân/tổ chức (chữ in hoa): ...................................................................................................  

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

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

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

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

Mã số thuế: .....................................................................................................................................  

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

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

Theo Giấy ủy quyền số:  ..................................................................................................................  

 

2. ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC: 

Số tiền cổ tức: .................................................................................................................................   

Số tiền bằng chữ:  .................................................................................................................. đồng. 

Hình thức nhận cổ tức:   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: ................................................   

Lưu ý: Tài khoản nhận Cổ tức là tài khoản do Cổ đông là chủ sở hữu, không áp dụng ủy quyền nhận 

cổ tức bằng hình thức chuyển khoản.  

 



3. CAM KẾT 

- Tôi xác nhận các thông tin được cung cấp trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm 

về các sai sót (nếu có).   

- Tôi đồng ý thanh toán các chi phí, thuế liên quan đến việc nhận cổ tức và đề nghị Công ty 

cấn trừ vào số tiền cổ tức của tôi.  

- Tôi cam kết đã hiểu rõ các quy định và không đưa ra bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến việc 

chi trả cổ tức đối với Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Nova Consumer. 

 ........................, ngày ...........tháng ............. năm 2023 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

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

 

 

 

 

 


