CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày

tháng

năm 2017

GIẤY ĐỀ NGHỊ
THANH TOÁN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi : CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN E XIM

Họ và tên cổ đông : ...........................................................................................................................................
Địa chỉ : ....................................................................................................................... ........................................
ĐKKD/CMND số :....................... Cấp ngày : ......./......../…….…... Tại :.................................................
Tôi là cổ đông sở hữu .............................. cổ phần tương ứng với số tiền tính theo mệnh giá là
............................................ đồng của Công ty cổ phần Bất động sản E Xim
(Mã sổ cổ đông hoặc số GCN sở hữu cổ phần:............................................)
Do điều kiện ở xa không thể trực tiếp đến Công ty để nhận tiền cổ tức, nên Tôi đề nghị chuyển
tiền cổ tức năm 2016 bằng hình thức chuyển khoản theo nội dung dưới đây:
Số tiền là ...............................................................……….. đồng.
(Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………)
Tên chủ tài khoản : ............................................................ Số tài khoản: .....................................................
Mở tại Ngân hàng: ............................................................................................................................................
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 theo đúng địa chỉ nêu trên và cam kết
không có bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Quý Công ty.
Rất mong được sự quan tâm chấp thuận.
Trân trọng cảm ơn.
.....................,

ngày......... tháng....... năm 2017
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Quý cổ đông xin lưu ý Tên chủ tài khoản cũng là tên cổ đông

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

-------------------TP.HCM, ngày.......tháng..... năm 2017

GIẤY ỦY QUYỀN
V/v: nhận cổ tức năm 2016 của
Công ty Cổ phần Bất động sản E XIM

1. Bên ủy quyền:
Tên cá nhân/tổ chức:.......................................................................................................
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:....................cấp ngày:..../..../........tại:............................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:....................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu (mệnh giá 10.000đ/1 cổ phiếu):.........................................................
Số tiền cổ tức 2016 ủy quyền nhận: .............................................................................
(Bằng chữ:.....................................................................................................................)
2. Bên nhận ủy quyền:
Tên cá nhân:..................................................................................................................
CMTND/Hộ chiếu số:................................cấp ngày:..../..../........tại:................................
Địa chỉ:..........................................................................................................................
Điện thoại:.....................................................................................................................
3. Nội dung ủy quyền:
Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền nhận cổ tức năm tài chính 2016 của Công ty
Cổ phần Bất động sản E XIM liên quan đến số cổ phần nêu trên mà bên ủy quyền sở hữu.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh
các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Bất Động sản E XIM.

Người được ủy quyền

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của Chính quyền địa phương

Ghi chú: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy
quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

