
HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬN CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 

ĐỐI VỚI CỔ ĐÔNG CHƯA LƯU KÝ 

Kính gửi: Quý Cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh (DXG) 

Ngày 29/06/2017, DXG sẽ thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông có tên trong Danh 

sách cổ đông chốt ngày 16/05/2017. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Quý cổ đông, DXG hướng 

dẫn thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu như sau: 

I. Đối với cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt  

Quý cổ đông cần mang theo những giấy tờ sau: 

1.1. Cổ đông là cá nhân 

 Bản gốc CMND/Passport 

 Giấy Ủy quyền hợp lệ và sao y công chứng CMND/Passport của Người ủy quyền và Bản 

gốc CMND/Passport của Người được ủy quyền (trong trường hợp có ủy quyền).  

1.2. Cổ đông là tổ chức 

 Sao y công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

 Nếu người nhận trực tiếp là Người đại diện theo pháp luật của công ty, mang theo bản gốc 

CMND/Passport. Trường hợp người nhận không phải là Người đại diện theo pháp luật của 

công ty: Giấy Ủy quyền hợp lệ và Bản gốc CMND/Passport của Người được ủy quyền.  

II. Đối với cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản  

Quý cổ đông chịu chi phí chuyển khoản phát sinh khi nhận tiền. Quý cổ đông gửi bằng đường 

bưu điện cho DXG các giấy tờ sau: 

1.1. Cổ đông là cá nhân 

 Giấy Yêu cầu chuyển khoản cổ tức (theo mẫu) có chữ ký gốc của cổ đông, trong đó tên chủ 

tài khoản nhận chuyển khoản phải chính xác là tên của cổ đông  

 Bản sao công chứng CMND/Passport 

1.2. Cổ đông là tổ chức 

 Giấy Yêu cầu chuyển khoản cổ tức, trong đó đó tên tài khoản nhận chuyển khoản phải chính 

xác là tên của cổ đông  

 Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  

Quý cổ đông gửi thư và liên lạc theo địa chỉ sau: 

 Nơi nhận: Bộ phận Quan hệ cổ đông - Phòng Tài chính  

 Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh 

 27 Đinh Bộ Lĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, Tp.HCM.  

 Điện thoại: 08.62 52 52 52 

Để tạo thuận tiện nhất cho chính cổ đông, DXG kính đề nghị Quý cổ đông sớm lưu ký cổ phiếu 

tại công ty chứng khoán. 

Trân trọng./. 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

GIẤY YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN  

CỔ TỨC NĂM 2016 
 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh  

 

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

Số CMND/Passport/ĐKKD: ……………… Ngày cấp: ………………… Nơi cấp: ……….. 

Người đại diện theo Pháp luật: ………………………………………………………………….. 

CMND/Passport: ………………………… Ngày cấp: ……………..… Nơi cấp: …………….. 

Điạ chỉ: ………………………………………………………………………………………... 

Điện thoại liên hệ: ……………………………………………………………………………….. 

Hiện đang là cổ đông sở hữu: ……………..… cổ phiếu của DXG 

Đề nghị Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng địa ốc Đất Xanh chuyển khoản số tiền cổ tức năm 

2016 (500 đ/cổ phiếu) tương ứng với số lượng cổ phiếu nêu trên vào tài khoản sau đây: 

 Đơn vị thụ hưởng: …………………………………………………........................................ 

 Số tài khoản: ……………………………………………………………………………….. 

 Mở tại Ngân hàng: …………………………………………………………………………. 

 Chi nhánh: …………………………………………………………………………………. 

Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và chịu mọi chi 

phí phát sinh từ việc thực hiện chuyển khoản (phí chuyển khoản được ngân hàng tự động khấu 

trừ khi tiền vào tài khoản cổ đông).  

 

    ………………, ngày … tháng ... năm …… 

Đính kèm: Tên cổ đông 
 Sao y công chứng Giấy phép CMND/Passport 

của cổ đông. 

 Sao y công chứng Giấy phép ĐKKD & 

CMND/Passport Người đại diện theo Pháp luật. 

Người đại diện theo pháp luật  

(nếu là pháp nhân) 
         (Ký,ghi rõ họ tên & Đóng dấu công ty) 

 


