Mẫu số: 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
............., ngày......... tháng .........năm 2018

GIẤY ĐỀ NGHN THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2017
Họ và tên cổ đông :…………………………………………………….…………………………
Số CMND: ……..…………. Ngày cấp: ……..……. Nơi cấp: ………………….…
Địa chỉ thường trú: ………………………………………......................................................
……………………………………………………………………………………..…………
Địa chỉ liên lạc: ………………………………………...........................................................
……………………………………………………………………………………..…………
Số điện thoại : ………………………………………………………………………………..
Số thứ tự trong danh sách cổ đông (Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày
31/05/2018): ………………… Số cổ phần sở hữu……............……… cổ phần.
Đề nghị Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thanh toán tiền cổ tức năm 2017 theo
Thông báo số 02/2018/TB-HĐQT ngày 11/06/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty:
Số tiền đề nghị thanh toán:
(1) Cổ tức năm 2017: …………...………....…… đồng.
(2) Thuế TNCN khấu trừ tại nguồn ((2)=(1)x 5%) : ....................................... đồng.
(3) Số tiền còn lại được thanh toán ((3)=(1)-(2)):............................................. đồng.
Bằng chữ:……………………………………………………………………………………..
Hình thức thanh toán: ( Cổ đông đánh ( x) vào ô thích hợp)
+ Nhận bằng tiền mặt:
+ Chuyển khoản:
Địa chỉ chuyển khoản:
Người thụ hưởng:……………………………………………………...................................
Số tài khoản: ………………………………….…………………… .....................................
Tại Ngân hàng: ………………………………………………………………..…………….
Chứng từ kèm theo: + Bản sao CMND của cổ đông:
+ Bản sao có công chứng CMND của người nhận ủy quyền:
+ Giấy uỷ quyền nhận cổ tức:
Tôi xin chịu phí chuyển tiền và các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản (nếu có) khi
Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng và người
thụ hưởng ghi trong giấy đề nghị thanh toán của tôi.
Duyệt thanh toán: ……………………………………………………………………………
NGƯỜI ĐỀ NGHN
(Ký và ghi rõ họ tên)

KẾ TOÁN VIÊN

KẾ TOÁN TRƯỞNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

Mẫu số 02
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY UỶ QUYỀN
Hôm nay, ngày… . . tháng ...... năm 2018, Chúng tôi gồm có:
Bên ủy quyền (Bên A)
Ông (bà) ……………………….………………………………………………………..…
Số CMND (hoặc hộ chiếu)……………………ngày cấp……………Nơi cấp……….……
Địa chỉ liên hệ…………………………………………………………….………….........
………………………………………………………………………………………...……
Số cổ phần sở hữu: ……………… cổ phần (Bằng chữ: .....................................................
............................................................................................................................. cổ phần).
Bên nhận ủy quyền (Bên B)
Ông (bà) ……………………….………………………………………………………..…
Số CMND (hoặc hộ chiếu)……………………ngày cấp……………Nơi cấp……….……
Địa chỉ liên hệ……………………………………………………………………..….........
………………………………………………………………………………………...……
Số tài khoản: ……………………..Tại Ngân hàng: ……………………………………….
Nội dung ủy quyền:
Bằng văn bản này, Bên A ủy quyền, và Bên B đồng ý nhận ủy quyền thay mặt và
nhân danh bên A nhận toàn bộ số cổ tức năm 2017 bằng tiền của bên A (sau khấu trừ tại
nguồn thuế TNCN) tại Công ty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, với số tiền là:
........................................ đồng.
(Bằng chữ: ...................................................................................................................................)
Bên B được liên hệ với các cá nhân, tổ chức có thNm quyền, được lập và ký tên
vào các văn bản, giấy tờ có liên quan để thực hiện công việc nêu trên.
Thời hạn ủy quyền: Kể từ ngày ký giấy ủy quyền và mặc nhiên chấm dứt khi Bên
B hoàn thành việc nhận tiền cổ tức.
Thù lao ủy quyền:
Chúng tôi công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và hậu quả pháp lý từ việc lập
văn bản này.
BÊN UỶ QUYỀN
BÊN NHẬN UỶ QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ và tên)

(Ký và ghi rõ họ và tên)

CHỨNG THỰC CỦA UBND XÃ, PHƯỜNG/ CÔNG CHỨNG

