
  
 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ CÀ MAU 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /TB-MTĐT 
 

 

Cà Mau, ngày  05 tháng 7 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
Về việc chi trả cổ tức năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2022của Đại hội đồng cổ đông Công 

ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau; 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau thông báo đến quý cổ đông về việc trả cổ 

tức năm 2021 cụ thể như sau : 

Tên Cổ đông : Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần ( Mười ngàn đồng ) 

Tỷ lệ trả cổ tức : 5,83%/cổ phiếu ( 1 cổ phần được nhận 583 đồng ) 

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức : ngày 05 tháng 7 năm 2022. 

Thời gian chi trả cổ tức : bắt đầu chi trả từ ngày 05/8/2022, vào các ngày làm việc 

trong tuần. 

Phương thức chi trả cổ tức : Thực hiện theo Quy chế về quản lý cổ đông, chuyển 

quyền sở hữu cổ phần và nhận cổ tức của Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau ban 

hành theo Quyết định số 36/QĐ-HĐQT, ngày 04/7/2022. 

+ Cổ đông đang công tác tại Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau sẽ được 

chuyển trả qua tài khoản lương; 

+ Đối với cổ đông ngoài Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau:  

- Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt : Cổ đông nhận cổ tức tại phòng KT-TV vào các 

ngày làm việc trong tuần (số 202 Quang Trung, phường 5, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau 

– ĐT: 0290.3586 777). 

- Thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản : Cổ đông ghi thông tin trên Giấy đề 

nghị (Mẫu số 07) kèm theo bản sao CMND/CCCD gửi đến Phòng TC-HC Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị Cà Mau. 

Trường hợp ủy quyền cổ đông ghi thông tin Giấy ủy quyền(Mẫu 03). 

+ Công ty cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân từ 

cổ tức theo quy định./. 

Trân trọng thông báo ! 

Nơi nhận:      
- HĐQT, BGĐ, BKS; 

- Các đơn vị trực thuộc (TB); 

- Website Công ty; 

- Lưu VT. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Dương Thành Nghĩa 



  
 

Mẫu số 03 : Giấy ủy quyền 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

.....................ngày...........tháng.......năm ........... 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 

 
Kính gởi : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

 

- Tên Cá nhân/ tổ chức : ................................................................................. 

- Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD số : ..............................ngày cấp....................... 

nơi cấp : .................................................................................................. 

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

- Điện thoại liên hệ : ....................................................................................... 

- Họ tên, chức vụ người đại diện ( đối với tổ chức ) : .................................... 

- Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD số : ...............................ngày cấp………............ 

nơi cấp : ................................................................................................. 

- Mã số Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần/ mã cổ đông : ..................................... … 

Do không có điều kiện trực tiếp đến làm các thủ tục liên quan đến việc : 

................................. ( nhận cổ tức, chuyển nhượng cổ phần, cấp lại giấy chứng nhận cổ 

phần... ). Nay tôi : 

ỦY QUYỀN CHO 

- Ông ( bà ) : .................................................................................................. 

- Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD số : ...............................ngày cấp................... 

nơi cấp : .................................................................................................................. 

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

- Điện thoại liên hệ : ....................................................................................... 

Thay mặt tôi làm tất cả các thủ tục liên quan đến việc : ................................ ( nhận cổ 

tức, chuyển nhượng, sang tên, cấp lại giấy chứng nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần 

Môi trường đô thị Cà Mau ) 

Ông ( bà ) .................................................. có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy 

định...................................................... (về nhận cổ tức, chuyển nhượng, sang tên, cấp lại 

giấy chứng nhận sở hữu cổ phần) của quý Công ty, không được ủy quyền cho người khác và 

có trách nhiệm thông báo lại kết quả thực hiện công việc cho người ủy quyền./. 

 

Bên ủy quyền 

 

 

 

 

 

Bên nhận ủy quyền 

 

XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG/ CƠ QUAN CÔNG CHỨNG 

 

 

 

 
 



  
 

Mẫu số 07 : Đề nghị thanh toán cổ tức bằng hình thức chuyển khoản 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC 

BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN 

 

Kính gởi : Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau 

 

1. Thông tin cổ đông : 

Họ và tên cổ đông : .......................................................................................................... 

Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu/ĐKKD số : ................................ngày cấp....................  

nơi cấp : .................................................................................................................. 

Địa chỉ liên hệ :................................................................................................................. 

Điện thoại : ............................Fax : .............................., Email : ..................................... 

Số cổ phần sở hữu : .................. ( Bằng chữ :.................................................................) 

2. Đề nghị Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Cà Mau chuyển số cổ tức năm : 

.......... theo thông tin : 

Tên tài khoản : .................................................................................................................. 

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

Tại ngân hàng : ................................................................................................................ 

Lưu ý : 

- Tên tài khoản phải là chủ sở hữu cổ phần, trong trường hợp ủy quyền cho người 

khác thì phải kèm theo giấy ủy quyền có công chứng hợp pháp và số tài khoản là người 

được ủy quyền. 

- CMND/CCCD của quý cổ đông cá nhân ( pho tô công chứng kèm theo ). 

Tôi xin cam đoan mọi thông tin kê khai trên là hoàn toàn chính xác và chịu trách hiệm 

trước pháp luật, nếu có bất kỳ thay đổi sau này so với thông tin trên tôi sẽ đăng ký lại với 

Công ty./. 

 

 

 

 

 

...............Ngày ........ tháng ...... năm........ 

Cổ đông đề nghị 

( chữ ký, họ tên, đóng dấu ) 
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