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GIẤY CHỈ ĐỊNH  

ĐỊA CHỈ NHẬN GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ HỮU CHỨNG KHOÁN  

(Đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021) 

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

   

 

Họ tên cổ đông: ..............................................................................................................................................................- Điện thoại: .................................................................................................. 

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

CMND/CCCD/GCN ĐKKD số: ………….........................................................................................................……… cấp ngày: …............…./…......…../….......................... 

tại ….……….........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................….......... 

Hiện là chủ sở hữu cổ phiếu REE nhưng chưa lưu ký. 
 

Vì ở xa không thể đến Công ty nhận, tôi đề nghị REE chuyển Giấy chứng nhận sở hữu chứng 

khoán (Giấy CNSHCK) của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 bằng hình thức chuyển 

qua dịch vụ bưu chính viễn thông theo các chi tiết dưới đây: 

- Tên người/đơn vị nhận Giấy CNSHCK: ……...........................................................................................................................................................................………………….. 

- Địa chỉ nhận Giấy CNSHCK: ........................................................................................................................................................................................................................................................ 

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

- Số điện thoại liên hệ: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan, đồng thời chấp nhận mọi rủi ro (nếu có) về việc chuyển 

Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán qua dịch vụ bưu chính viễn thông sau khi REE đã thực 

hiện chuyển theo đúng thông tin chỉ định nêu trên, và cam kết không đưa ra bất cứ khiếu nại, 

kiện cáo gì liên quan đến việc chuyển trả Giấy chứng nhận sở hữu chứng khoán của đợt phát 

hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 của Quý Công ty.  
 

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

 Người đề nghị 

 (ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú:  

1. Tên người/đơn vị nhận Giấy CNSHCK phải là cổ đông. 

2. Đề nghị cổ đông gởi kèm một (01) bản sao CMND/CCCD/GCN ĐKKD của cổ đông. 

3. Cổ đông ủy quyền cho người khác nhận hoặc ký thay Giấy chỉ định này, đề nghị cổ đông gởi kèm bản 

chính Giấy ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc bản chính Hợp đồng ủy quyền có 

công chứng và bản sao CMND/CCCD của người được ủy quyền. 




