




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 Đồng Nai 

 

I. Bên ủy quyền (Bên A) 

Tên cá nhân/tổ chức: ........................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:................................Ngày cấp:........................................... 

Nơi cấp:............................................................................................................................... 

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

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):................................................................. 

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:........................Ngày cấp:..................Nơi cấp:...................... 

Số cổ phần sở hữu (theo danh sách chốt đến ngày 15/9/2022) :............................cổ phần.  

Số tiền cổ tức được nhận:…………………………………………………………………       

II. Bên nhận ủy quyền (Bên B) 

Họ và tên: ........................................................................................................................... 

Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu:........................Ngày cấp:..................Nơi cấp:...................... 

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

Điện thoại:........................................................................................................................... 

III. Nội dung ủy quyền: Bên A ủy quyền cho Bên B được quyền thay mặt Tôi/Chúng 

tôi thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức năm 2021 tại Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai. 

IV. Thời hạn ủy quyền 

Giấy ủy quyền này có giá trị từ ngày……………..đến ngày…………………………. 

V. Cam kết 

Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung đã ủy 

quyền nêu trên. 

Bên nhận ủy quyền chỉ được thực hiện các nội dung trong phạm vi được ủy quyền 

theo giấy ủy quyền này và không được ủy quyền lại cho bên thứ ba. 

Mọi tranh chấp phát sinh (nếu có) giữa hai bên sẽ do hai bên tự giải quyết. 
                                                                                                                                                               

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

 ……...…..ngày ….. tháng …… năm 2022 

BÊN ỦY QUYỀN 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 
 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN (*) 

 

 

 

 

 
 

 

 

(*): Đối với cổ đông cá nhân ủy quyền  

 

 



 

 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC ĐỒNG NAI (DOWACO) 
 

Địa chỉ: Số 48, Cách Mạng Tháng 8, P. Quyết Thắng, Tp. Biên Hòa, tỉnh  Đồng Nai 

ĐT: 0251 3843316  Fax: 0251 3847149 

Email: capnuocdongnai@dowaco.vn Website: http://www.dowaco.vn 
 

 

 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ  

NHẬN CỔ TỨC BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 

 
 

Tên cá nhân/tổ chức: .................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/HC/ĐKDN:..............................Ngày cấp:.................................... 

Nơi cấp:...................................................................................................................... 

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

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):........................................................ 

Số CMND/CCCD/ HC:....................Ngày cấp:.................Nơi cấp:........................... 

Số cổ phần sở hữu (chốt đến ngày 15/9/2022):............................................cổ phần 

Số tiền cổ tức được nhận:…………………………………………………………... 

Tôi/Chúng tôi kính đề nghị Công ty Cổ phần Cấp nước Đồng Nai thực hiện việc 

chi trả cổ tức năm 2021 cho Tôi/Chúng tôi bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản 

ngân hàng sau: 

- Tên chủ tài khoản(*):…………………………………….……………………….. 

- Số tài khoản:……………………………………………………………………... 

- Tên Ngân hàng:…………………………………………………………………... 

Chi nhánh:…………………………….Tỉnh/Thành phố:……………………….. 

Tôi/Chúng tôi cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và sẽ chịu hoàn 

toàn trách nhiệm trước pháp luật về những rủi ro, thiệt hại phát sinh (nếu có) xảy ra liên 

quan đến các nội dung thông tin đã cung cấp nêu trên. 

Trân trọng! 

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

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

(Đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 
 

 

Lưu ý:  

- (*) Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đứng tên của cổ đông được quyền nhận cổ tức theo danh sách cổ 

đông chốt đến ngày 20/9/2021. 

- Hồ sơ gửi kèm: Bản sao CMND/CCCD/HC (đối với cá nhân) hoặc Giấy Đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức). 

- Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế TNCN trên số tiền cổ tức được nhận của cổ đông theo quy định của pháp luật. 

- Phí chuyển khoản do cổ đông chi trả. 

mailto:capnuocdongnai@dowaco.vn
http://www.dowaco.vn/

