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                     TP. HCM, ngày 08 tháng 6 năm 2021 
 
 
 

Kính gửi: Các cổ đông Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 
 

 

- Căn cứ Thông báo số 0520/2021/CV-MSC ngày 20/5/2021 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu 

dùng Masan (mã chứng khoán: MCH) v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả 

cổ tức bằng tiền. 

 

Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan xin thông báo thủ tục nhận cổ tức năm 2020 như 

sau: 

 

1. Đối với cổ phiếu đã lưu ký: cổ đông nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông lưu 

ký cổ phiếu MCH. 

 

2. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức như sau: 

 Địa chỉ: Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 

Tầng 5, Tòa nhà MPlaza Saigon, số 39 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM 

Người liên hệ: Lê Thị Phương Thy 

Điện thoại: 0908858227 

 Thời gian: từ 9h sáng đến 17h00 các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết 

và các ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật), bắt đầu từ ngày 14/6/2021. 

 Cổ đông đến làm thủ tục nhận cổ tức xuất trình bản gốc (i) Chứng minh nhân dân hoặc 

căn cước công dân hoặc hộ chiếu, hoặc (ii) Giấy giới thiệu (trường hợp pháp nhân hoặc 

tổ chức) và chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người được giới thiệu. Trường hợp 

cổ đông cá nhân ủy quyền cho người khác đến làm thủ tục phải có thêm Giấy ủy quyền 

được công chứng, chứng thực và chứng minh nhân dân của người được ủy quyền. 

 Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan khuyến khích việc thanh toán cổ tức bằng tiền 

qua ngân hàng. Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản đề nghị hoàn 

thiện Giấy đề nghị thanh toán cổ tức qua chuyển khoản theo mẫu bên dưới (được đăng 

tải trên website của Công ty tại https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-

shareholder/). 

 

 

https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/
https://www.masanconsumer.com/category/shareholder-shareholder/


GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN 
 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan 

- Căn cứ Thông báo số 0520/2021/CV-MSC ngày 20/5/2021 của Công ty Cổ phần Hàng tiêu 

dùng Masan v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền. 

 

Tên cổ đông: ……………………………………………………………………………………….. 

CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD số: ……………………………………………………………………... 

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

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

 

Kính đề nghị Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan chuyển toàn bộ tiền cổ tức năm 2020 cho 

tôi/ chúng tôi như sau: 

- Tên chủ tài khoản: ……………………………………………………………………… 

- Số tài khoản: ……………………………………………………………………………. 

- Tại ngân hàng: ………………………………………………………………………….. 

- Chi nhánh: ……………………………….. Tỉnh/ Thành phố: ………………………….  

- Nội dung thanh toán: MCH thanh toán cổ tức cổ tức năm 2020 cho 

………………………………………… [tên đầy đủ của cổ đông]                        

 

Trân trọng. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________ 

Lưu ý:  

- Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan khuyến khích việc thanh toán qua ngân hàng. Để việc chuyển 
tiền được nhanh chóng và thuận tiện, Quý cổ đông vui lòng ưu tiên cung cấp số tài khoản tại một trong 
hai ngân hàng: Vietcombank hoặc Techcombank. 

- Đề nghị cổ đông ghi số tài khoản của mình để Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan thanh toán. 
Trường hợp cổ đông chỉ định số tài khoản của người khác thì cần có Giấy ủy quyền nhận tiền (có công 
chứng/ chứng thực) hoặc mang theo CMND/ Hộ chiếu bản chính lên Công ty trực tiếp đăng ký tài 
khoản nhận tiền. Công ty Cổ phần Hàng tiêu dùng Masan không chịu trách nhiệm về bất kỳ tranh chấp 
nào liên quan đến việc cổ đông chỉ định người khác nhận cổ tức.      

 

……………….., ngày …… tháng ……. năm ………. 

Người đề nghị 

(ký tên, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu) 

 

 

 

 


