CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC NĂM 2013 VÀ TẠM ỨNG CỔ TỨC 2014
BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN NHÀ THỦ ĐỨC
Họ tên cổ đông: ...................................................................................................................... ...
Địa chỉ: .................................................................................................................................. .... .
Điện thoại: ..................................
- Fax: ..................................
CMND/Giấy CNĐKKD số: ...............................cấp ngày:..../....../.........tại ..................................
Thông tin người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức):
Họ tên người đại diện theo pháp luật:........................................................................................
Quốc tịch:...................................................................................................................................
Chức vụ: ....................................................................................................................................
CMND số: ......................................cấp ngày:..../....../............tại ................................................
Hiện là cổ đông sở hữu:....................................cổ phiếu CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH)
(Bằng chữ: ...................................................................................... .......................................... )
Đề nghị Thuduc House chuyển tiền thanh toán cổ tức năm 2013 (5%) và tạm ứng cổ tức năm
2014 (5%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 368/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 và
Nghị quyết HĐQT số 1618/NQ-HĐQT ngày 29/12/2014 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức
theo các thông tin dưới đây:
Nội dung thanh toán: Cổ tức năm 2013 (5%) và tạm ứng cổ tức năm 2014 (5%)
Tên người/ đơn vị thụ hưởng: ...............................................................................................
Số tài khoản: .................................... ...................................................................................
Tại ngân hàng ............................................................. ........................................................
Tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan (thuế, phí chuyển khoản) đồng thời chấp nhận mọi rủi ro
(nếu có) về kết quả chuyển tiền sau khi Thuduc House đã thực hiện chuyển khoản ngân hàng
theo đúng thông tin đề nghị chuyển khoản nêu trên và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu
nại, kiện cáo gì liên quan đến việc chi trả cổ tức của Thuduc House.
................., ngày ....... tháng ....... năm 20......
NGƯỜI ĐỀ NGHỊ
(ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)

Hồ sơ đính kèm:
-

Bản sao CMND/ GCN ĐKKD/ Giấy cấp mã số giao dịch chứng khóan (đối với nhà đầu tư nước
ngòai)/ Giấy chứng nhận thành viên lưu ký (đối với tổ chức là thành viên lưu ký).

-

Bản sao CMND của người đại diện theo pháp luật (nếu là tổ chức)

Ghi chú:
-

Tài khoản nhận tiền là tài khoản tiền VND đứng tên nhà đầu tư tại một ngân hàng ở Việt Nam. Cô
đông nhận tiền qua tài khoản phải trả phí chuyển tiền cho ngân hàng.

