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GIẤY ðỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN 
 

(V/v Nhận tiền cổ tức tạm ứng năm 2016 và cổ tức của các năm tiếp theo) 
 
 

Kính gửi:  Công Ty Cổ Phần Cơ ðiện Lạnh (REE) 
 
 

Tôi tên  :  ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   

Số CMND :  ....................................................................  - Ngày cấp:  ...................................................  - Nơi cấp :  ...........................................................................................................  

Số ñiện thoại liên lạc:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................  
 

Hiện tôi có sở hữu cổ phiếu của REE nhưng chưa lưu ký, tôi ñề nghị Quý Công ty chuyển khoản số 
tiền cổ tức tạm ứng năm 2016 và cổ tức của các năm tiếp theo (sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân nếu 
có) bằng hình thức chuyển khoản ngân hàng vào tài khoản của tôi theo các chi tiết như sau: 
 

Tên người thụ hưởng: 

(tên người thụ hưởng phải ñúng với tên 
người sở hữu cổ phiếu REE) 

 

Số tài khoản: 
 

 

Tại ngân hàng: 
 

 
 

Tôi ñồng ý sử dụng thông tin tài khoản Ngân hàng nêu trên của tôi ñể nhận tiền cổ tức tạm ứng năm 
2016 và tiền cổ tức của các năm tiếp theo (nếu có) từ Công ty Cổ phần Cơ ñiện lạnh (REE).  
 

Tôi ñồng ý chịu mọi chi phí liên quan ñến việc chuyển khoản ñồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu 
có) về kết quả chuyển tiền sau khi REE ñã thực hiện chuyển khoản ngân hàng theo ñúng thông tin 
chỉ ñịnh tài khoản nêu trên và cam kết không ñưa ra bất cứ khiếu nại, kiện cáo gì liên quan ñến việc 
thanh toán cổ tức, tạm ứng cổ tức bằng tiền của Quý Công ty. 
 

Giấy ñề nghị chuyển khoản này của tôi có giá trị kể từ ngày ký cho ñến khi tôi có giấy ñề nghị 
chuyển khoản mới thay thế gửi ñến Quý Công ty. 
 

………………………………………..……, ngày ……………………… tháng ……………………… năm 20................. 
 Người ñề nghị 
  (Ký, ghi rõ họ và tên) 
 
 

 
Ghi chú:  
1. ðề nghị Cổ ñông gởi kèm 01 bản sao CMND. 
2. Trường hợp Cổ ñông ủy quyền cho người khác ñi nộp hoặc ký thay Giấy ñề nghị chuyển khoản này, ñề nghị Cổ 

ñông gửi kèm bản chính Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền ñịa phương hoặc bản chính Hợp ñồng ủy 
quyền có công chứng, và bản sao CMND của người ñược ủy quyền. 


