GIẤY ĐỀ NGHỊ CHUYỂN KHOẢN / REQUEST OF BANK TRANSFER
(Áp dụng cho các cổ đông chưa thực hiện lưu ký chứng khoán / Applied to shareholders not yet
performed the securities depositary registration)

Kính gửi/To:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
NAM LONG INVESTMENT CORPORATION

Công ty/Ông/Bà: ...............................................................................................................................
Company/Mr./Mrs.:

CMND/ĐKKD .............................................. cấp ngày .................... tại...........................................
ID/business registration

dated

issued by

Hiện đang là cổ đông của Công ty CP Đầu tư Nam Long, Mã cổ đông: ..........................................
Is the shareholder of Nam Long Investment Corporation, Share Registration No.:

Địa chỉ liên lạc/Trụ sở chính: ............................................................................................................
Contact address/ Head office:

...........................................................................................................................................................
Số điện thoại: .................................................................................... Fax.........................................
Telephone No.:

Fax:

Đại diện bởi Ông/Bà (Nếu là pháp nhân): ........................................................................................
Represented by Mr./Mrs. (for legal entity):

CMND/Hộ chiếu: .......................................... cấp ngày .................... tại...........................................
ID/passport:

dated

issued by

Căn cứ vào thông báo nhận cổ tức, đề nghị Quý Công ty chuyển trả số tiền nhận cổ tức vào tài
khoản sau / Pursuant to your notice of dividend distribution, I request your Company to transfer my share dividends
to the following account:
Tên chủ tài khoản/ Benefit account: ......................................................................................................
Số tài khoản/ Bank account: .................................................................................................................
Tại ngân hàng/ Bank: ...................................... , chi nhánh/branch: ........... , tỉnh/tp/city: .....................
Số tiền/ Amount: ..................................................................................................................................
Bằng chữ/ In words: ............................................................................................................................
Trân trọng cám ơn/ Yours faithfully.
…………., ngày/date …… tháng/month …… năm/year 2015
Người đề nghị/ Requested by
(Ký tên và ghi rõ họ tên/ Signed and full name)

Ghi chú/ Notes:
- Quý cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản về Phòng Kế Toán, Công ty CP Đầu tư Nam Long / Please send your
request to the Accountant Department, Nam Long Investment Corporation.
- Photo CMND/hộ chiếu kèm theo / Copy of your ID/ passport enclosed.
- Giấy đề nghị này chỉ có giá trị trong 1 lần chuyển khoản / This request is just for one-time transfer.
- Nếu người đề nghị là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức / Legal
representative’s signature and Company stamp are requested to the institutional shareholders.
- Công ty chỉ chuyển khoản tiền cổ tức cho cổ đông đúng với tên của người đang sở hữu cổ phần / Company shall
only wire the dividend to the benefit account under name of shareholder.
- Tiền cổ tức cổ đông nhận được sẽ là số tiền sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (đối với cổ đông cá nhân) và phí
chuyển khoản (do cổ đông chịu) / Amount received shall be the amount deducted to the PIT and wiring fee (charged to
shareholder).

