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GIẤY ĐỀ NGHỊ
Thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản

Kính gửi: Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Tôi tên là : ........................................................Mã số cổ đông:..............................
CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số :......................Cấp ngày : ...../...../......Tại :....................
Địa chỉ : ..................................................................................................................
Điện thoại : ...........................................................................................................................
Số cổ phần sở hữu : ……..................... cổ phần

Đề nghị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang chuyển tiền cổ tức năm 2018 bằng
hình thức chuyển khoản theo chi tiết dưới đây:

- Số tiền cổ tức theo thông báo là :......................................................................... đồng,
Bằng chữ : ........................................................................................................... đồng.

- Tên chủ tài khoản : ........................................................................................................
- Số tài khoản :.................................................................................................................
- Mở tại Ngân hàng: .........................................................................................................

Tôi cam kết chịu mọi chi phí chuyển tiền, chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền sau
khi tiền đã được chuyển từ tài khoản của quý Công ty vào tài khoản nêu trên và không
đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

........................, ngày …… tháng……năm 2019
Người đề nghị

(Ký và ghi rõ họ tên)

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ghi chú :
- Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu và gửi kèm
theo bản sao công chứng CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Giấy phép ĐKKD (đối với
pháp nhân) về :

Phòng Tài chính Kế toán - Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang,
Số 01, Ngô Gia Tự, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.
Tel: 84 296 3 841286 Fax: 84 296 3 840530

- Trường hợp tên tài khoản chuyển tiền không phải là tên của cổ đông (tài khoản đứng tên
người khác) thì phải có giấy ủy quyền hợp lệ kèm theo.

http://www.angimex.com.vn
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