…………………, ngày …… tháng …… năm……

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
Tôi/Chúng tôi là: ………………………………………………………………………………………………
Mã số cổ đông:
…………………….…………………………
Số CMND/GPĐKKD: ………………………………. Ngày cấp: ……………………………… Tại: ………………………………………………
Địa chỉ liên lạc: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Điện thoại: …………………………………………………………
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
Tôi/Chúng tôi đăng ký nhận cổ tức thông qua hình thức sau:
Chuyển vào tài khoản:
Đề nghị Quý Công ty chuyển các khoản cổ tức định kỳ cho tôi/Chúng tôi vào tài khoản của
tôi/Chúng tôi kể từ ngày đăng ký đến khi tôi có yêu cầu khác, chi tiết như sau:
Tên người thụ hưởng: ......................................................................................................................
Số tài khoản: ……………………………………………………………………………………………………………………
Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chi nhánh:................................................. ……………………………………Tỉnh, TP: ……………………………………………………………………..
Chuyển theo số CMND:
Đề nghị Quý Công ty chuyển các khoản cổ tức định kỳ cho tôi theo số CMND như sau kể từ ngày
đăng ký đến khi tôi có yêu cầu khác:
Tên người thụ hưởng: ……………………………………………………………………………………………………………………
Số CMND: ……………………………………Ngày cấp: …………………………………Tại: …………………….……………………………………………
Tại Ngân hàng: ……………………………………………………………………………………………………………………
Chi nhánh: ………………………………………………………………………..…………… Tỉnh, TP: …………………………………………………………
Ghi chú:
Chuyển tiền theo số CMND chỉ dành cho cổ đông chưa có tài khoản Ngân hàng.
Tôi/Chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các quy định về chủ tài khoản và các quy định khác có
liên quan của Công ty và pháp luật Việt Nam.
Lưu ý: * Công ty CP Bất động sản Sài Gòn Vi Na
chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ đông
được hưởng quyền và phí chuyển khoản do cổ đông
chi trả.
* Gửi kèm CMND (bản sao) theo Giấy đăng ký này.

Người đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Phần dành cho LAND SAI GON:
Ngày nhận:……………………………………. …
Người nhận: ……………………………………. …
Giấy đăng ký gửi về:
Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
628- 630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh

