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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

- - - 0 0 0 - - - 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

V/v nhận cổ tức bằng chuyển khoản đối với cổ đông chưa lưu ký cổ phiếu OPC 

 

Kính gửi:   CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC 

 
Họ tên cổ đông: ............................................................ …………………………. 

Số cổ phần đang sở hữu: ………………………………………………………….. 

Số CMND/ thẻ CCCD..............................................cấp ngày............................. 

Địa chỉ liên hệ: ................................................................................................... 

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

Kính đề nghị Quý Công ty chuyển số tiền cổ tức của tôi được hưởng qua tài 

khoản: 

Chủ tài khoản:  .........................................................................................................  

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

Tại Ngân hàng: ................................................................... Tỉnh (T.phố) .................  

(Lưu ý:  - Ghi đúng tên chi nhánh ngân hàng (nếu có); tỉnh (thành phố) nơi ngân hàng 
giao dịch để tiền chuyển khoản đến đúng số tài khoản của Quý cổ đông. 

- Nếu quý cổ đông đề nghị chuyển tiền vào tài khỏan đứng tên người khác, phải 
bổ sung giấy ủy quyền có công chứng. 

Nếu được Quý Công ty chấp thuận trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản, tôi 

xin chịu phí chuyển tiền (được trừ vào tiền cổ tức được hưởng của tôi). Nếu thay 

đổi hình thức nhận cổ tức, tôi sẽ có văn bản yêu cầu gửi Quý Công ty.  

Trân trọng kính chào. 

 . . . . . . . . . . . . . . . . , ngày . . . . . tháng . . .  năm 20. .. 

 Người đề nghị 

  

 

(Quý cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và kèm bản photo CMND/  

CCCD gửi về: P.Tài chính kế toán – Công ty CP Dược phẩm OPC, 1017 Hồng Bàng, 

P12, Q6, TP.HCM) 

 



 

  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC 

(Dành cho Cổ đông chưa lưu ký Chứng khoán) 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC 
  

Tôi tên :  …………………………….. ……….Sinh năm : ……………… 

CMND/CCCD số: ………………………………….Cấp ngày……………… 

Nơi cấp………………………………………….. …………………………….                                              

Địa chỉ  (Số nhà, đường, phường, Quận, Tỉnh/Thành phố):  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

  

TÔI  UỶ QUYỀN CHO  

Ông (Bà) :  …………………………………………………Sinh năm:…… 

CMND/CCCD1 số: ………………………………………… Cấp ngày……… 

Nơi cấp………………………………………………………………………...... 

Địa chỉ  (Số nhà, đường, phường, Quận, Tỉnh/Thành phố):  

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Đến Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC nhận cổ tức  đợt…../…….theo 
thông báo của Công ty.  

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này và cam kết 
không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.  

  

         TP. Hồ Chí Minh, ngày         tháng         năm 20    

XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG     BÊN ĐƯỢC UỶ QUYỀN          BÊN UỶ QUYỀN  

                                                (Ký và ghi rõ họ tên)             (Ký và ghi rõ họ tên)  
  

                                                 
1 Người được ủy quyền vui lòng đem theo Giấy ủy quyền và bản chính CMND/CCCD khi đến 
làm thủ tục nhận thay cổ tức. 


		2020-11-23T14:31:30+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM OPC
	I am the author of this document




