
  

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA QUỐC TẾ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Số:   23/2021/TB -IDP         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2021  

 

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế 

    

- Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số: 06/2021/NQ-ĐHĐCĐ-IDP ngày 

29/06/2021; 

- Căn cứ nghị quyết HĐQT công ty số: 09/2021/NQ-HĐQT.IDP ngày 05/07/2021; 

- Căn cứ công văn số 2306/TB-VSD của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ngày 

08/07/2021 về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng 

khoán. 

 

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế trân trọng thông báo tới quý cổ đông về việc 

tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau: 

 

1. Tên công ty : Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế 

2. Trụ sở chính : Km29, Quốc lộ 6, Trường Yên, Chương Mỹ, Hà Nội, Việt Nam 

3. Điện thoại : 028 62544455  Fax: 028 62544466 

4. Website : Idp.vn 

5. Mã chứng khoán : IDP 

6. Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
7. Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phần    

8. Sàn giao dịch : UPCoM 

9. Ngày đăng ký cuối cùng để tạm ứng cổ tức 2021 bằng tiền mặt: 20/7/2021 

10. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2021bằng tiền mặt: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 

5.000đồng). 

11. Thời gian thực hiện  : ngày 28/7/2021 

12. Địa điểm và phương thức thực hiện:  

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt sẽ được Trung tâm Lưu ký 

Chứng khoán Việt Nam, Thành viên Lưu ký chuyển trực tiếp vào tài khoản lưu ký của cổ 

đông. Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tại Thành viên Lưu 

ký nơi mở tài khoản lưu ký.  

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại 

Phòng kế toán Công ty Cổ phần Sữa Quốc Tế số 217 Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/7/2021.  

13. Thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông chưa lưu ký: khi đến công ty làm 

thủ tục nhận tạm ứng cổ tức, Quý cổ đông vui lòng mang theo các giấy tờ sau: 

a. Đối với cổ đông đang là nhân viên của công ty: 

Công ty chi trả tạm ứng cổ tức cho quý cổ đông là Nhân viên đang làm việc tại công ty bằng 

cách chuyển khoản vào tại khoản trả lương đã đăng ký với công ty. 

b. Đối với cổ đông là cá nhân bên ngoài công ty: 

* Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 

- CMND/CCCD/ hộ chiếu (bản chính) 



  

- Giấy ủy quyền có xác nhận của cơ quan thẩm quyền theo mẫu đính kèm (nếu cổ 

đông ủy quyền cho người khác nhận hộ) 

* Nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản : 

- Giấy đăng ký yêu cầu nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu đính kèm) 

- Bản sao CMND/CCCD/ hộ chiếu 

c. Đối với cổ đông là tổ chức: 

* Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt: 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

- CMND/CCCD/ hộ chiếu (bản chính) của người đại diện theo pháp luật hoặc người 

được ủy quyền nhận tiền. 

- Giấy giới thiệu người nhận tiền có chữ ký của người đại diện theo pháp luật (Nếu 

người nhận tiền không phải là người đại diện theo pháp luật). 

* Nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản : 

- Giấy đăng ký yêu cầu nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản (mẫu đính kèm) 

- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

14. Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân: Công ty sẽ thực hiện khấu trừ 05% thuế thu nhập cá nhân 

trên cổ tức được tạm ứng của cổ đông theo quy định của luật thuế thu nhập cá nhân. 

 

Mọi thông tin chi tiết Quý cổ đông vui lòng liên hệ đến phòng kế toán gặp anh Phan Văn 

Thắng số điện thoại: + 84902833779 

Trân trọng thông báo. 

 
Đính kèm: 

- Mẫu giấy đăng nhận tạm ứng cổ tức bằng chuyển khoản. 

- Mẫu giấy ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các thành viên HĐQT, BKS 

- Lưu 

                  Người đại diện pháp luật   

              
 

 

 

 

  



  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc 

 
 ......Ngày..... tháng.... năm 2021 

 

GIẤY ĐĂNG KÝ NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG CHUYỂN KHOẢN 

(Đối với cổ đông chưa lưu ký) 

 

 Kính gửi: Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế 

Tên cá nhân/ tổ chức: ....................................................................................................................................  

Số CNSH:....................... cấp ngày................................ tại ..........................................................................  

Quốc tịch: ......................................................................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: .............................................................................................................................................  

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

Hiện tôi/chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế. 

Tôi/chúng tôi đề nghị quý công ty chuyển khoản số tiền tạm ứng cổ tức năm 2021 của Tôi/chúng tôi vào 

tại khoản ngân hàng tại Việt Nam của Tôi/chúng tôi chi tiết như sau: 

Tên người/ Đơn vị thụ hưởng: ......................................................................................................................  

CMND/CCCD/GCNĐKDN:........................ cấp ngày...................... tại ......................................................  

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

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

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

Chi nhánh: ..............................................................  tỉnh/thành phố: ............................................................  

Tôi/chúng tôi, người ký tên dưới đây, là chủ tài khoản, xin chịu trách nhiệm pháp lý về việc khai báo 

chính xác thông tin trong đơn đề nghị này. 

Tôi/chúng tôi đồng ý và có đầy đủ tư cách pháp lý cam kết sẽ không yêu cầu Công ty chịu bất kỳ trách 

nhiệm nào phát sinh do Tôi/chúng tôi đã cung cấp thông tin không đầy đủ hoặc sai sót trong đơn đề nghị 

này. Do đó Tôi/chúng tôi cũng cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, yêu cầu bồi thường nào đối với 

công ty. 

 

 Người đăng ký 

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

 

 

 

 

 

 
Lưu ý: 
1. Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế chỉ chuyển khoản tạm ứng cổ tức cho đúng tên cổ đông được hưởng quyền và là 

chủ tài khoản theo thông tin cổ đông cung cấp bên trên. 

2. Cổ đông sẽ chịu phí chuyển khoản theo quy định áp dụng hiện hành của ngân hàng. 

3. Nhà đầu tư cá nhân sẽ chịu thuế thu nhập cá nhân theo quy định hiện hành là 5% và công ty sẽ khấu trừ trực 

tiếp từ tiền tạm ứng cổ tức của cổ đông để nộp cơ quan thuế. 

4. Số CNSH: là số chứng minh nhân dân/ căn cước công đân đối với cá nhân trong nước, là số chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp/giấy phép thành lập/ giấy chứng nhận đầu tư đối với tổ chức trong nước, là mã số giao dịch 

chứng khoán (trading code) đối với cá nhân/ tổ chức nước ngoài. 



  

 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 ........, ngày ..... tháng ..... năm 2021 

 

GIẤY ỦY QUYỀN 
V/v: Nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế. 

 

1. Bên ủy quyền 

Tên cá nhân/tổ chức:................................................................................ MSCĐ:.......................... 

CMND/CCCD/ĐKDN số: ..................................cấp ngày..................  tại:.................................... 

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

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

Số cổ phiếu sở hữu (mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu): .........................................................................  

Bằng chữ: ........................................................................................................................................  

 

2. Bên nhận ủy quyền 

Tên cá nhân: ....................................................................................................................................  

CMND/CCCD số:............................................. cấp ngày..................... tại:.................................... 

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

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

 

3. Nội dung ủy quyền 

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền nhận tạm ứng cổ tức theo thông báo số: 

23/20212/TB-IDP ngày 21/7/2021của Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế. 

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần Sữa Quốc tế và trước pháp 

luật về việc ủy quyền này. 

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi nhận xong cổ tức. 

 

         Bên ủy quyền  Bên nhận ủy quyền 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu  (ký và ghi rõ họ tên) 

         nếu là tổ chức) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lưu ý: 

Nếu bên ủy quyền là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được chứng thực bởi cơ quan có thẩm quyền 


