CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày .. tháng .. năm 2018

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN
(Đối với cổ đông chưa lưu ký)
Kính gửi: Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn
Họ và tên cổ đông: ..................................................................................................................
Số ĐKSH: ............................................. Ngày cấp: ...................... Tại: .....................................
Quốc tịch: .................................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc:..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................................................................................................
Hiện Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn.
Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý công ty chuyển khoản cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt của
tôi/chúng tôi vào tài khoản ngân hàng của tôi/chúng tôi, chi tiết như sau:
- Tên người thụ hưởng:.......................................... ...............................................................
- Số CMDN/CCCD/GĐKDN: ................................ Ngày cấp: ................ Tại: ......................
- Địa chỉ: ............................................ ...................................... ...........................................
- Số tài khoản: ......................................................................................................................
- Tại Ngân hàng: ...................................................................................................................
- Chi nhánh: ....................................... Tỉnh, Thành phố: ........... ...........................................
Tôi/Chúng tôi, người ký tên dưới đây, là chủ tài khoản, xin chịu trách nhiệm pháp lý về việc
khai báo chính xác thông tin trong đơn đề nghị này.
Tôi/Chúng tôi đồng ý và có đầy đủ tư cách pháp lý cam kết sẽ không yêu cầu Công ty chịu bất
kỳ trách nhiệm nào phát sinh do Tôi/Chúng tôi đã cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai sót
trong đơn đề nghị này. Do đó, Tôi/Chúng tôi cũng cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, yêu
cầu bồi thường nào đối với Công ty.

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

LƯU Ý:
1. Công ty Cổ phần Công trình Giao thông Sài Gòn chỉ chuyển khoản cổ tức cho đúng tên cổ
đông được hưởng quyền và là chủ tài khoản theo thông tin cổ đông cung cấp bên trên.
2. Cổ đông sẽ chịu phí chuyển khoản ngân hàng theo quy định áp dụng hiện hành của ngân hàng.
3. Nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành (hiện nay là
5%) và sẽ được Công ty khấu trừ trực tiếp từ tiền cổ tức của cổ đông để nộp cơ quan thuế.
4. Số ĐKSH: là số chứng minh nhân dân/căn cước công dân đối với cá nhân trong nước, là số
giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy phép thành lập/Giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ
chức trong nước, là Mã số giao dịch chứng khoán (trading code) đối với cá nhân/tổ chức nước
ngoài.

