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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu 2

GIẤY ỦY QUYỀN
Về việc ủy quyền nhận cổ tức

Kính gửi: Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
Bên ủy quyền:...............................................................................................................................................................
Số CMND:........................................ Ngày cấp: ........................…..….......Nơi cấp:............................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..………………………
Là cổ đông của Công ty cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
Mã số sổ chứng nhận cổ đông: ……………………… Số lượng cổ phần: ………………Cổ phần
Mệnh giá:…………....….. đồng/cổ phần
Giá trị cổ phần:…………………....đồng
Bằng chữ: ……………………………………………………………..…………………………………………………….
 Bên nhận ủy quyền (nhận cổ tức bằng tiền mặt):
Họ tên: ...................................................................................................
Số CMND:..................................... Ngày cấp: ...........................…..….......Nơi cấp:...........................................
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………………………
 Bên nhận ủy quyền (nhận cổ tức qua tài khoản Ngân hàng):
Họ tên (chủ tài khoản): ................................................................................................................................
Số tài khoản: ........................................................... Tại Ngân hàng: ........................................................
Chi nhánh: ................................................................. Tỉnh/Thành phố: ....................................................
Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền nhận tiền cổ tức
năm……….… của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na.
Thời hạn ủy quyền: từ ngày …………………………………… đến ngày ………………………..……………
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc uỷ quyền nêu trên và không có
bất kỳ khiếu kiện nào sau này.
…………….……….,

ngày .........tháng …....... năm 20……

Người nhận ủy quyền

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Ký, ghi rõ họ tên)

……………………………………….

……………………………………….

Ghi chú:
- Kèm theo bản sao y CMND của bên ủy
quyền và bên nhận ủy quyền.
- Bên nhận ủy quyền chỉ được chọn 1
trong 2 hình thức: Nhận cổ tức bằng tiền
mặt hoặc qua Tài khoản Ngân hàng

…………………………, ngày
tháng
năm 20……
XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

……………………………………….

Giấy ủy quyền gửi về:
Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na
628-630 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

