
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2013 

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 

(Dùng cho cổ đông đăng ký thông tin nhận cổ tức năm 2013 hoặc  

muốn thay đổi thông tin tài khoản đã đăng ký với SSI/VNPD để nhận cổ tức năm 2013) 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn 
 

Họ và tên: 

…......................................................................................................................................................................... 

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

CMND/HỘ CHIẾU:…………………..cấp ngày………………..tại……………………... 

Mã số cổ đông : ............................................................................................................................ 

Số điện thoại :………………………………… Email:…………………………………………………… 

Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam, đề nghị Công ty chuyển 

trả tiền cổ tức năm 2013 bằng hình thức chuyển khoản theo các chi tiết dưới đây: 

Tên người thụ hưởng:……………………..………………………………………………………………. 

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

Tại Ngân hàng (Ghi rõ tên Chi nhánh ngân hàng) 

……………………………………………………………….….………..……………………………………

Cam kết của người đăng ký: 

1. Chi tiết đăng ký về số tài khoản và người thụ hưởng đã được cung cấp là chính xác. Nếu có 

bất cứ thay đổi nào, tôi xin chịu trách nhiệm liên hệ bộ phận quản lý cổ đông của Công ty để bổ 

sung sửa đổi thông tin trước kỳ chuyển tiền cổ tức ít nhất 15 ngày.    

2. Tôi xin chịu mọi chi phí chuyển tiền, các khoản khấu trừ liên quan đến thuế thu nhập cá 

nhân và các chi phí liên quan khác (nếu có) theo quy định của pháp luật. 

3. Tôi xin chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền trên những thông tin chi tiết mà tôi đã cung 

cấp. 

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

                           NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 

                                                                                    (ký,  ghi rõ họ tên) 

 

 

Xác nhận của SSI: 

Nhân viên nhận   Nhân viên thực hiện        Kiểm soát 

Ngày.…tháng….năm….                     Ngày.…tháng….năm….                Ngày.…tháng….năm…. 

 

 

 

 

 

 

 

* Lưu ý: Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn  không chịu trách nhiệm bất kỳ trường hợp nào 

do Quý Cổ đông cung cấp thông tin chi tiết sai lệch.  

 


