CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY YÊU CẦU CHUYỂN KHOẢN
TẠM ỨNG CỔ TỨC NĂM 2016

(Mẫu dành cho cổ đông cá nhân chưa lưu ký)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2)
Tôi tên là:…………………………………………………………………………………...............

Số CMND/ĐKSH:………………………Ngày cấp:…………………Nơi cấp:…………………. ..
Điện thoại liên hệ:…………………………………………………………………………………..

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

Hiện đang là cổ đông sở hữu cổ phiếu PVPower NT2 (NT2) chưa lưu ký với chi tiết cụ thể như sau:
STT
1

Mã số Giấy Chứng nhận Sở hữu CP NT2

Số lượng cp NT2

2
3
Đề nghị PVPower NT2 chuyển khoản số tiền tạm ứng cổ tức năm 2016 (700 đ/cổ phần) tương ứng
với số lượng cổ phiếu nêu trên (đã khấu trừ thuế Thu nhập cá nhân và phí chuyển tiền qua Ngân hàng)
vào tài khoản sau đây:
Tên chủ tài khoản (cũng là tên cổ đông):…………………………………………………………...
Số tài khoản:………………………………………………………………………………………..

Mở tại Ngân hàng:………………………………………………………………………………….

Chi nhánh:…………………………………………………………………………………………..

Tôi cam kết tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin nêu trên và tính
hợp pháp của việc chuyển khoản.
Đính kèm:
- Sao y công chứng CMND
- Sao y công chứng Giấy CNSH cp NT2
hoặc Bản gốc Phiếu gửi chứng khoán tại CTCK

………, ngày…….tháng……năm…….
Người đề nghị
(Ký & ghi rõ họ tên)
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