
    

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2022 

 

MẪU 

THÔNG BÁO  

(Về việc chi trả cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinhomes) 

 

Kính gửi: Quý Cổ đông: 

Giấy tờ pháp lý số: 

Địa chỉ:  

Điện thoại: 

Mã số Cổ đông: 

CÔNG TY CỔ PHẦN VINHOMES 

Mã doanh nghiệp số: 0102671977 

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị sinh thái 

Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Công ty Cổ phần Vinhomes xin thông báo tới các Quý Cổ đông về việc thanh toán cổ tức năm 2021 

bằng tiền mặt, cụ thể như sau:  

1. Tỷ lệ chia cổ tức 

Tỷ lệ thực hiện: 20% (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). 

2. Ngày đăng ký cuối cùng:  

Ngày 01/06/2022 

3. Thời gian chi trả cổ tức:  

Từ ngày 22 tháng 6 năm 2022. 

4. Tổng số cổ tức cổ đông được nhận: ...........................đồng (chưa bao gồm thuế TNCN Quý 

cổ đông phải nộp theo quy định pháp luật). 

5. Hình thức chi trả cổ tức:  

a) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký 

nơi mở tài khoản lưu ký. 

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – 

Công ty Cổ phần Vinhomes, địa chỉ tại Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, 

Khu đô thị Sinh thái Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, 

Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 22/06/2022.  

Người liên hệ: Bà Trần Thanh Tâm, Điện thoại: 024 - 3974 9999 (số máy lẻ 9287), Email: 

v.tamtt@vinhomes.vn. 

6. Hồ sơ nhận tiền cổ tức: 

a)  Đối với phương thức nhận trực tiếp bằng tiền mặt cổ đông xuất trình các giấy tờ sau: 
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- Giấy đề nghị nhận cổ tức: Theo mẫu 01 đính kèm; 

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản gốc); 

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc đối với cá nhân)/Giấy Chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng đối với tổ chức); 

- Giấy ủy quyền có xác nhận của đơn vị công chứng có thẩm quyền (đối với cổ đông cá 

nhân)/Giấy giới thiệu hoặc Quyết định ủy quyền (đối với cổ đông tổ chức) và Chứng minh 

nhân dân/Căn cước công dân bản gốc của Người được ủy quyền trong trường hợp ủy quyền 

cho người khác nhận cổ tức.  

b)  Đối với phương thức nhận cổ tức thông qua chuyển khoản, cổ đông xuất trình các giấy tờ 

 sau: 

- Giấy đề nghị nhận cổ tức: Theo mẫu 02 đính kèm; 

- Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản sao y công chứng đối với cá nhân)/Giấy 

Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (bản sao có công chứng đối với tổ chức); 

- Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần (bản sao có công chứng); 

7. Các vấn đề khác: 

- Công ty không chi trả lãi phát sinh nếu cổ đông không đến nhận cổ tức hoặc đăng ký chuyển 

khoản sau thời gian chi trả cổ tức.  

- Công ty sẽ khấu trừ thuế TNCN phát sinh từ việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 theo 

quy định của pháp luật. 

- Cổ đông chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản cổ tức đồng thời chấp nhận mọi 

rủi ro (nếu có) về kết quả chuyển khoản trên cơ sở thông tin đề nghị chuyển khoản do cổ đông 

cung cấp cho Công ty. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ:  

Công ty Cổ phần Vinhomes 

Địa chỉ: Tòa nhà văn phòng Symphony, Đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Sinh thái 

Vinhomes Riverside, Phường Phúc Lợi, Quận Long Biên, TP. Hà Nội, Việt Nam. 

Điện thoại: 024 - 3974 9999 (số máy lẻ 9287). 

Các biểu mẫu đính kèm:  

- Mẫu 01: Giấy đăng ký nhận tiền cổ tức bằng tiền mặt.  

- Mẫu 02: Giấy đăng ký nhận tiền cổ tức bằng chuyển khoản.  

- Mẫu 03: Giấy ủy quyền. 

Trân trọng thông báo! 

 

Nơi nhận:  

- Cổ đông công ty; 

- HĐQT, Ban KS; 

- Lưu VP. 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 

(đã ký) 

 

 

PHẠM THIẾU HOA 



    

         

MẪU 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG TIỀN MẶT 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Vinhomes 

 

Tên Cổ đông:.................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ....................ngày cấp ................ nơi cấp............. 

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

Số lượng cổ phần sở hữu: .................................................................................. 

Người đại diện (đối với tổ chức): ...................................................................... 

Ông (bà): ……………….. Chức vụ:…………………. 

Tổng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu chưa lưu ký đến hết ngày 01/06/2022 là ……. Cổ phần 

Số tiền cổ tức được nhận: …………………… (Bằng chữ: …………………) 

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức VHM bằng tiền mặt cho 

Tôi/Chúng tôi theo Thông báo số …../TB-VHM ngày …./…/2022 của Công ty Cổ phần 

Vinhomes về việc chi trả cổ tức năm 2021.  

Tôi/Chúng tôi cam kết tự chịu trách nhiệm trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin 

nêu trên. 

 

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

CỔ ĐÔNG 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 



    

 Mẫu 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ CHI TRẢ CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

Kính gửi:   Công ty Cổ phần Vinhomes 

 

Tên Cổ đông:.................................................................................... 

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD số: ....................ngày cấp ................ nơi cấp............. 

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

Số lượng cổ phần sở hữu: .................................................................................. 

Người đại diện (đối với tổ chức): ...................................................................... 

Ông (bà): ……………….. Chức vụ:…………………. 

Tổng số cổ phần Cổ đông đang sở hữu chưa lưu ký đến hết ngày 01/06/2022 là ……. Cổ phần 

Số tiền cổ tức được nhận: …………………… (Bằng chữ: …………………) 

Tôi/Chúng tôi đề nghị Quý Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức VHM bằng chuyển khoản cho 

Tôi/Chúng tôi vào tài khoản sau:  

Số tài khoản: ………………… 

Mở tại Ngân hàng:………………… 

Tên tài khoản thụ hưởng: ………………… 

Tôi/Chúng tôi đồng ý chịu mọi chi phí liên quan đến việc chuyển khoản, cam kết tự chịu trách nhiệm 

trước Pháp luật về tính chính xác của các thông tin nêu trên và chịu mọi rủi ro về kết quả chuyển tiền 

(sau khi tiền đã được trích từ tài khoản Quý Công ty về đúng địa chỉ nêu trên) và không đưa ra bất kỳ 

khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến việc thanh toán cổ tức bằng tiền của Quý Công ty. 

Lưu ý: Tài khoản nhận cổ tức phải được đứng tên bởi người sở hữu cổ phần.   
 

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

CỔ ĐÔNG 

(ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 



    

         Mẫu 03 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-----------  ---------- 

  

 

GIẤY UỶ QUYỀN 

 

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Vinhomes (“Công ty”) 

  

Hôm nay, ngày ....../….../2022, tại…………………………………………………………………… 

Tôi tên là: ............................................................................................................................. 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: .......................................................................  

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

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

Hiện tôi đang sở hữu:...........................................…………..cổ phần của Công ty Cổ phần Vinhomes. 

Tôi làm văn bản này ủy quyền cho: 

Ông/Bà: ………………………………………….……………….………………… 

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ...............................................................................  

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

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

Được thay mặt Tôi nhận tiền cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Vinhomes. 

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết trên và chịu mọi rủi ro về kết quả ủy 

quyền và không đưa ra bất cứ khiếu nại, khiếu kiện gì liên quan đến việc thanh toán cổ tức bằng tiền 

của Quý Công ty cho người được ủy quyền nêu trên. 

 

Bên ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

Bên nhận ủy quyền 

(Ký và ghi rõ họ tên)  

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN CHỮ KÝ VÀ NỘI DUNG ỦY QUYỀN 

 

 


