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GIẤY ĐỀ NGHỊ 
Nhận cổ tức năm 2021 bằng chuyển khoản 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PYMEPHARCO 

Tên cổ đông: ............................................................................................................................................  

Điện thoại: ................................................................................................................................................  

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

Người đại diện pháp luật (đối với tổ chức):  ............................................................................................  

Người ủy quyền (nếu có):  .......................................................................................................................  

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

Địa chỉ:  ....................................................................................................................................................  

Hiện đang sở hữu: …………………. cổ phần của Công ty Cổ phần PYMEPHARCO. 

Đề nghị Quý Công ty chuyển tiền cổ tức cho tôi bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng sau khi Công 

ty thu thuế TNCN theo luật định, cụ thể như sau: 

Người thụ hưởng (tên cổ đông):  ...........................................................................................................  

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

Mở tại NH:  .............................................................................................................................................  

Chi nhánh:  .................................................  Tỉnh, Thành phố: ……………………………………... 

Tôi cam kết các thông tin trên là đầy đủ, chính xác và chịu mọi chi phí liên quan đồng thời chấp nhận 

mọi rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển tiền sau khi Quý Công ty đã thực hiện chuyển khoản theo đúng 

thông tin tài khoản nêu trên và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại gi flieen quan đến việc thanh 

toán cổ tức này của Quý Công ty. 

……………., ngày ….. tháng ….. năm 2023 

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

   (Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

- Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu yêu cầu và gửi kèm bản sao có công chứng 

CMND/CCCD/ Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc giấy ĐKKD (đối với pháp nhân) gửi về phòng 

Tài chính Công ty Cổ phần PYMEPHARCO, 166 – 170 Nguyễn Huệ, Phường 7, Tp. Tuy Hòa, 

Phú Yên. 

- Tên cổ đông, số CMND/CCCD phải trùng với thông tin trên danh sách mà CK Rồng Việt  cung 

cấp. 

- Tên người thụ hưởng phải là tên cổ đông. 

 

   


