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Full Name 
 ފުރިހަމަ ނަން 

 

National Identity Card No.  / Company 
Registration No.  
ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު /  

ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު  *ކުންފުންޏެއްނަމަ  

 

Permanent Address 
 ދާއިމީ އެޑްރެސް 

 Current Address 
 މިހާރު އުޅޭ އެޑްރެސް

 

Email Address 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 Contact Number (s) 
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު (ަތއް) 

 

If shareholder is below 18 years of age, provide guardian details. 
އަހަރުން ދަުށގެ ފަރާެތއްނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ / ބަލަދުވެރިޔާގެ މަޢުލޫމާތު.  18ހިއްސާދާރަކީ   

Name of Parent / Guardian 
 ބެލެނިވެރިޔާ / ބަލަދުވެރިޔާގެ ނަން 

 

National Identity Card No. 
 ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑު ނަންބަރު

 

Relation with Shareholder 
 ހިއްސާދާރާއި އޮްތ ގާތްކަން

 

Email Address 
 އީމެއިލް އެޑްރެސް 

 Contact Number(s) 
 ގުޅޭނެ ނަންބަރު (ަތއް) 

 

I hereby request to deposit my dividend to the following bank account number.  
 މިއަދުން ފެިށގެން، ތިރީގައިވާ ބޭންކު އެކައުންޓަްށ އަޅުގަނޑުގެ ހިއްސާގެ ފައިދާ ޖަމާކްޮށދެއްވުން އެދެމެވެ.  

Bank Name 
 ބޭންކުގެ ނަން 

 

Account Number 
 އެކައުންޓު ނަންބަރު 

 

Account Holder Name 
ހޯލްޑަރގެ ނަން  އެކައުންޓު  

 

If Account Holder Name is different from 
Shareholder Name, please specify relation 

ގެ ވެރިފަރާތަކީ ދެ ފަރާެތއްނަމަ، ދެ ޓުހިއްސާދާރާއި އެކައުން
 ފަރަުތގެ މެދުގައިވާ ގާތްކަން ބަޔާންކުރައްވާ 

 

I hereby declare that the information provided in this form is true and accurate. I further agree that State Trading Organization Plc shall not be 
held liable or be held accountable to any losses that may arise as a result of any misrepresentation or inaccuracy of the information provided 
in this form. I further grant consent for dividend payments to be deposited to the dividend account provided in this form, until and unless I 
request to update the bank details in writing again.  

އެކަމުގެ ސަބަބުން ލިބޭ   ،ެތއްނަމަވާ މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޙަ މަޢުލޫމާުތ ކަމުގައި އިޤްރާރުވަމެވެ. އަދި މި ފޯމުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މަޢުލޫމާަތކީ ސައްޙަ ނޫން މަޢުލޫމާމި ފޯމްގައި ބަޔާންކޮށްފައި
އެހެން ގޮތަކަްށ އަޅުގަނޑު ލިޔުމުން  ، މްގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ އެކައުންޓަްށއެއްވެސް ގެއްލުމެއްގެ ޒިންމާ އެސްޓީއޯ ޕލކ އިން އުފުލަން ނުޖެހޭނެކަމަްށ އެއްބަސްވަމެވެ. އަދި މި ފޯ

ޖަމާކުރުމުގެ ހުއްދަ އެސްޓީއޯއަްށ ދެމެވެ.  ހިއްސާގެ ފައިދާ  އަންގަންދެން،   

Signature / Seal  
  ސޮއި / ކުންފުންޏެއްނަމަ ސީލް 

Date 
  ތާރީޚް 

 

 

DIVIDEND DEPOSIT FORM 

މާކުރުމަށް އެދޭ ފޯމް ޖަ ހިއްސާގެ ފައިދާ ބޭންކަށް    

mailto:cs@sto.mv


 ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލކ
State Trading Organization plc 

Registration Number: C-186/2001 

Hotline: 1422 
cs@sto.mv 

www.sto.mv 

 
 
 

 

Please provide the following documents along with this form. 
 .މި ފޯމާއެކު، ތިރީގައިވާ ލިޔުންަތއް ހުަށހަޅަންވާނެއެވެ

 
Shareholder NIC Copy 

 ހިއްސާދާރުގެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ  

 
If shareholder is below 18 years of age, NIC copy of Guardian 

ނުފުރޭ ހިއްސާދާރެއްނަމަ، ބެލެނިވެރިޔާ / ބަލަދުވެރިޔާގެ ދިވެހި ރައްޔިެތއްކަން އަންގައިދޭ ކާޑުގެ ކޮޕީ އަހަރު  18   

 *Companies (for the purpose of this form describes a company, institution, association or an entity alike) must provide Registration 
Certificate copy 

ޖަމާއަެތއް ނުވަަތ އެފަދަ އެހެންވެސް ަތނެއް) އެ ަތނެއްގެ  ، މުއައްސަސާއެއް، ޖަމިއްޔާއެއްކުންފުންޏެއް، ކުންފުންޏެއްނަމަ (މި ފޯމްގެ ބޭނުމަްށ ކުންފުނި މާނަކުރެވެނީ  
 ރެޖިސްޓްރޭޝަން ސަރޓިފިކޭޓްގެ ކޮޕީ

 Companies must provide a Board Resolution indicating payee / account details stating clearly that this is for the purpose of dividend 
payment 

ނޭގޮަތްށ ޓާއި ބޭންކުގެ މަޢުލޫމާުތ ހިމެ ކުންފުންޏެއްނަމަ، އެސްޓީއޯގައިވާ ހިއްސާއްަށވާ ޑިވިޑެންޑް ޖަމާކުރަން އެދޭ ކަމަްށ ސާފުކޮްށ ބަޔާންކޮށް، ޖަމާކުރަން އެދޭ އެކައުން  
 ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުން ފާސްކޮށްފައިވާ ޤަރާރެއް

 

Please fill, sign and submit the form to cs@sto.mv. 

 އީމެއިލް އެކައުންޓަށް މެއިލްކުރުމަށް ދަންނަަވމެެވ.  mv.cs@sto މި ފޯމް ފުރިހަމަކޮށް، ސޮއިކުރުމަށްފަހު
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