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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Tôi tên: .................................................................................................................................
CMND số: .......................... Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: .........................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Là cổ đông Công ty Cổ phần cấp nước Thủ Đức
Nay tôi ủy quyền cho Ông/ Bà: ...........................................................................................
CMND số: .......................... Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: .........................................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Nội dung ủy quyền:
Được thay mặt tôi nhận cổ tức năm 2020 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức.
Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền trên và không
khiếu nại gì về sau đối với nội dung đã ủy quyền.
Tp.HCM, ngày ……tháng……. năm 2021
Người được uỷ quyền

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

(Ký và ghi rõ họ tên)

Xác nhận của chính quyền địa phương

Ghi chú:
Mẫu giấy ủy quyền này chỉ áp dụng cho trường hợp cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
Về việc chuyển tiền cổ tức còn lại năm 2020 vào tài khoản
Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC THỦ ĐỨC
Tôi tên: .................................................................................................................................
Là cổ đông của Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức
CMND/GCNĐKKD số:....................... Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ............................
Địa chỉ: .................................................................................................................................
Số điện thoại: .......................................................................................................................
Bằng văn bản này tôi đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Thủ Đức chuyển tiền cổ tức
còn lại năm 2020 vào tài khoản của tôi với các thông tin sau:
Họ tên chủ tài khoản ............................................................................................................
CMND/GCNĐKKD số:....................... Ngày cấp: ................. Nơi cấp: ............................
Số tài khoản .........................................................................................................................
Mở tại Ngân hàng: ...............................................................................................................
.............................................................................................................................................
Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin để Ngân hàng chuyển
khoản tiền cổ tức còn lại năm 2020.
Tp.HCM, ngày ……tháng……. năm 2021
Cổ đông đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Mẫu giấy đề nghị này chỉ áp dụng cho trường hợp cổ đông chưa đăng ký lưu ký chứng khoán.

