
 
GIẤY ĐỀ NGHỊ NHẬN CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

TRANSFER REQUEST 

 
Kính gửi: Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn  

To: Sai Gon Beer- Alcohol- Beverage Corporation. (SABECO) 

 
Tên cá nhân, tổ chức (Name of individual, institution).....……………………………………….. 

Tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền (Name of legal representative)……………………………  

CMND/GCNĐKKD (Register Number):  : ………………. Ngày cấp (Issued on):…………….. 

……………. Nơi cấp (Place of issued):………………………………... ………………………. 

Địa chỉ liên hệ (Address):………………………………............................................................... 

……………………………Điện thoại (Contact number):………………………………………. 

Tôi/Chúng tôi hiện là cổ đông của:(We are the shareholder of):     SABECO  

Mã số cổ đông (Shareholder number):: ………Số cổ phần (Numbers of share):……. ………… 

Số tiền cổ tức nhận được ((Dividend received):………………………………………................. 

Tôi/ Chúng tôi đề nghị Tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Sài Gòn thực hiện 

việc chuyển trả tạm ứng  cổ tức năm 2010  của tôi/ chúng tôi theo thông báo số 339/2010/TB-

HĐQT ngày 25/12/2010 vào tài khoản sau:  

I/We request SABECO pays the cash of dividen for the first time of the year 2010 as the 

announcement No 339/2010/TB-HĐQT date 25/12/2010 with detail as below:  

Tên người thụ hưởng (Name of individual, institution):………………………………………….  

Số tài khoản (Account number):………………………………………………………………….  

Tại ngân hàng (At Bank):…………………………………………………………………………  

Địa chỉ ngân hàng (Address):……………………………………………………………………. 

Tôi xin tự chịu trách nhiệm về tính hợp pháp của việc chuyển khoản và tư cách của người nhận 

chuyển khoản được nêu trên đây. (We hold legal responsibility of the transfer  payment).  

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

 Người đề nghị (Account holder) 
(Ký ghi rõ họ tên- đóng dấu nếu là tổ chức) 

(Sign & Seal, if any) 

TỔNG CÔNG TY CP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN 
Số 06, Hai Bà Trưng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh 

Tel:  08.38294083;  Fax: 08.38244383 

Website: www.sabeco.com.vn; Email: sabeco@sabeco.com.vn 

GCN ĐKKD số: 4103010027 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp ngày 17/4/2008 

 

 

 

 

http://www.sabeco.com.vn/


 

 

 


