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NShe An, ngdy 0t tna"g 7 ndm 2022

ruoNc sAo
V€ viec : Chi tri c6 tric ndm202l

Kink gui: Quy C6 AOng

Thuc hi€n NShi qryil tA ZO\N}-HDQT ngdy 13/06/22 cfia H\i d6ng qudn tr!
Cong ty CP Trung D6 vi vi€c ch& danh sdch chi trd cd fiirc ndm 2021 ;

C6ng ty CP Trung D6 tr6n trgng th6ng b6o d6n Quy c6 d6ng vA viQc tri6n khai

chi tra c6 tuc ndm 2O2l nhu sau:

1. Mri'c trri cd tric: I 6Yo mQnhgi6 c6 phAn.

Cdng ty se khAu tru thu6 TNCN 5% theo quy dfnh cria Ph6p luat khi chi tri cO

tuc cho C6 d6ng ld c6 nh6n.

2. OOi toqrig nhQn c6 t,ic: CO dOng c6 t6n trong danh s6ch ngudi so htu cO

phAn tai ngdy ddng ky cu6i cung d6 thUc hiqn quy6n nhfln c6 ttc ngity 27106/22 do

Trung t6rn luu ky chirng khoSn ViQt Nam c6p.

3. Thd'i gian nhfn c6 tric: eit OAu tri ngdy t5l\7l22.

4. Hinh thr?c nh$n c6 t,?c:

4.1. E6i vfi cd il6ng di luu kf: CO d6ng ldm thri tpc nh4n c6 tric tqi cdc

Thdnh vien ltru ky ncri mo tdi kho6n luu ky.

4.2. Ddi v0i chri'ng khorin chua luu kf : C6 dOng ldm thri tpc nhpn cO tuc nhu

sau:

a) Trudng hgp nh$n cO tric blng chuy6n khoin :

CO OOng thuc hien ddng ky nhpn c6 tirc bing chuy6n kho6n bing tdi khoan

ngan hang chinh cht cua C6 dOng theo mdu dinh kdm Th6ng b6o ndy.

Trucrng hc.rp Liy quy6n cho ngudi khric nhpn thay phii c6 giAy riy quy€n c6 x6c

nhqn cua UBND cAp phucrng/xd, noi cd d6ng cu trir hofic dugc c6ng chring trong

trucrng hcrp dugc uy quyOn nh4n thay 96 AOng. S6 tai khoin nhpn c6 tric cria nguoi
).,

duclc u1 qul r-rn nhfln co tri'c phAi ld chinh chi theo th6ng tin tr6n gi6y ty quy6n.
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Trulng hqp C6 d6ng dd tirng nhfln cd tric ndm 2020 bing chuytln khoAn, C6ng

ty sE chuy6n ti6n vdo tdi khoAn cfi n6u kh6ng nhfn dugc d6ng ky tdi khoan mcri.

b) Trulng hgp nhfn c.5 t,frc blng tiiin m{t :

C6 dOng so hiru dudi 1.000 c6 phdn (MQt nghin cO philn / co th€ nhdn c6 tuc

bing tiAn m4t t4i trq sd C6ng ty n6u co nhu cAu. Trucrng hqp ndy, dC nghi C6 ddng

d6ng ky tru6c 0l ngdy ct6 COng ty sdp xtip thoi gian vd chuAn br ti6n mit d6 chi trri
kip thoi.

Dla chi liin hQ Ad Adng k!, nhQn cO trbc bdng tiin mgt:

Bd Nguydn Thi Qu)nh Lmt - Phdng Tdi chinh K€ todn Cdng ty CP Trung D6.

.Dien thoqi : 0979 285 969

Trffn trgng I b--

Ntri nhfn:
- C5c thdnh vi6n HDQT, BKS, BGD;
- C6c Eon vitrgc thu6c;
- Ding Website C6ng ty;
- Phdng Tdi chinh k€ to6n;
- Luu v5n thu.

TM. HQI DO.NG QUAN TRI
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

                                                                     ………………,  ngày …. tháng ..... năm 2022 

 

GIẤY  ĐỀ NGHỊ NHẬN  TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

(Bằng chuyển khoản) 

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ 

 

Tên cổ đông: ……………………………………………………………… 

Địa chỉ liên hệ : ……………………………………………………………… 

Số CMND/ Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận ĐKKD : ……………………… 

Số điện thoại liên hệ:……………………………… 

Đề nghị Công ty CP Trung Đô chuyển cổ tức của tôi năm 2021 vào tài khoản dưới đây: 

Tên tài khoản: ………………………………………….. 

Số tài khoản : …………………………………………… 

Tại Ngân hàng :…………………………………………. 

Tôi/Công ty chúng tôi cam kết chấp hành đầy đủ các Quy định về chủ tài khoản; Các Quy 

định khác có liên quan của Công ty CP Trung Đô và Pháp luật Việt Nam. 

 Người đề nghị 

 Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu ( nếu có) 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh  phúc 

   

 

                                                                     ………, ngày          tháng         năm  

 

 

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021 
 

Kính gửi: CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ 

Tên cổ đông:  ............................................................................  

Số CMND/CCCD/ĐKKD:  ....................................... Cấp ngày :  .................... Tại: ................  

Địa chỉ liên lạc:  .......................................................................................................................  

Số điện thoại: ............................................................................................................................  

Số cổ phần hiện có (theo danh sách chốt đến hết ngày 27/06/2022):  .....................................  

Bằng chữ:  ................................................................................................................................  

Do điều kiện không thể trực tiếp đến nhận cổ tức  nên tôi làm giấy này ủy quyền cho người 

có tên dưới đây thay mặt tôi đến nhận cổ tức năm 2021 của Công ty CP Trung Đô:  

Họ tên người được ủy quyền:  ..................................................................................................  

Số CMND/Hộ khẩu/ĐKKD:  .................................... Cấp ngày :  .................... Tại: ................  

Địa chỉ liên lạc:  .......................................................................................................................  

Số điện thoại:……………………………………………………………………………... 

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty CP Trung Đô  về việc ủy quyền ngày. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký đến khi nhận xong cổ tức. 

 

Người được ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Người ủy quyền 
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dâu – nếu có) 

 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
(Chính quyền địa phương, cơ quan quản lý(*), hoặc văn phòng công chứng) 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một người, Người được ủy quyền mang theo giấy ủy quyền (bản 

gốc), sổ cô đông(bản gốc) và giấy CMND để làm thủ tục nhận cổ tức. 

(*) Xác nhận của Cơ quan quản lý: Chỉ áp dụng đối với các cổ đông là Cán bộ Công nhân viên đang làm việc 

tại Công ty CP Trung Đô. 
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