
 

 CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 MÔI TRƯỜNG BÌNH ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 83/TB-CTMT Quy Nhơn, ngày 06 tháng 5 năm 2022 

 
THÔNG BÁO 

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 

 

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định 
 

 Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định được thông qua 
tại Đại hội Đồng Cổ đông Công ty ngày 28/4/2021; 

 Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định;  

 Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định trân trọng thông báo đến Quý cổ 
đông về việc chi trả cổ tức năm 2021, như sau: 

1. Loại cổ phiếu: Cổ phần phổ thông 

2. Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phiếu 

3. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 6%/năm (Tính trên mệnh giá) 

4. Ngày lập danh sách cổ đông Công ty nhận cổ tức: Ngày 05/5/2022 

Danh sách cổ đông Công ty nhận cổ tức năm 2021 được lập căn cứ vào sổ 
đăng ký cổ đông tại thời điểm 31/12/2021. 

5. Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 12/5/2022. 

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Phòng Kế toán - Thống kê thuộc Công ty Cổ 
phần Môi trường Bình Định (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

7. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

8. Thủ tục chi trả cổ tức: 

a) Cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt: Đề nghị mang theo giấy tờ hợp 
pháp (CMND/CCCD/Hộ chiếu) (đối với cá nhân) hoặc giấy giới thiệu/giấy ủy 
quyền (đối với tổ chức) do đại diện theo pháp luật của tổ chức ký. 

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác nhận thay thì phải có giấy 
ủy quyền, có xác nhận của cơ quan thẩm quyền; kèm theo giấy tờ hợp pháp 
(CMND/CCCD/Hộ chiếu) của người ủy quyền, người được ủy quyền. 

b) Cổ đông nhận cổ tức bằng chuyển khoản theo hình thức sau: 

Quý cổ đông đăng ký chuyển khoản theo mẫu đính kèm (cổ đông tự chịu 
trả phí chuyển tiền). 



 

Tất cả thư thông báo yêu cầu trả cổ tức bằng hình thức chuyển khoản của 
Quý cổ đông xin vui lòng gửi về Phòng Kế toán - Thống kê thuộc Công ty Cổ 
phần Môi trường Bình Định (số 40 đường Phan Bội Châu, phường Lê Lợi, 
thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định). 

* Lưu ý: Công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ 
đông được hưởng quyền nhận cổ tức. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế toán - Thống kê thuộc Công ty Cổ phần 
Môi trường Bình Định. 

Điện thoại: 0256 3826609  

Trân trọng thông báo./. 

                      

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH HĐQT 
- Như trên;   
- Hội đồng quản trị;   
- Ban Kiểm soát;                                                                                                                                                                                      
- Lưu: VT, TK.                                                                                       

  

 Nguyễn Tấn Nghĩa 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Báo cáo) 



 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 GIẤY ĐĂNG KÝ THANH TOÁN TRẢ CỔ TỨC NĂM 2021  
BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định 

 

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

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

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

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

Số Cổ phần sở hữu: ......................................................................................  

Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định thanh toán trả cổ tức năm 
2021 vào tài khoản sau: 

Chủ tài khoản: ..............................................................................................  

Số tài khoản: ................................................................................................  

Tại Ngân hàng: .............................................................................................  

Địa chỉ Ngân hàng: .......................................................................................  

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. 

 ………………, ngày……tháng…..năm ……. 
 Chủ tài khoản 
 (Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: Phí chuyển khoản cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán, kể cả việc cung cấp sai thông 

tin tài khoản, ngân hàng thanh toán và mọi rủi ro trong việc chuyển tiền 



 

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

 
 GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2021 

 
Kính gửi: Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định 

 

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

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

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

Là Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định. 

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

(Bằng chữ: .................................................................................................. ) 

Nay tôi ủy quyền cho Ông/Bà: .....................................................................  

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

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

Thay mặt tôi đến liên hệ với Công ty Cổ phần Môi trường Bình Định để 
nhận tiền cổ tức năm 2021. 

Thời hạn ủy quyền: Từ ngày …………………đến ngày ..............................  

Tôi xin cam đoan việc ủy quyền này là hoàn toàn tự nguyện và xin chịu 
trách nhiệm về các vấn đề phát sinh trong phạm vi ủy quyền theo quy định hiện 
hành của pháp luật Việt Nam. 

Kèm theo: Bản photo CMND/CCCD/Hộ chiếu (có chứng thực) 

   
  ………………, ngày……tháng…..năm ……. 
 Người nhận ủy quyền Người ủy quyền 
 (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên - đóng dấu nếu là tổ chức) 

 

 

 

 

 

XÁC NHẬN 
CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN 
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