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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
1/ Họ và tên:
2/ Giới tính:
3/ Ngày tháng năm sinh:
4/ Nơi sinh:
5/ CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu:

………………..ngày cấp ……………, nơi cấp: …...

6/ Quốc tịch:
7/ Dân tộc:
8/ Địa chỉ thường trú:
9/ Số điện thoại công ty: :

Số điện thoại di động:

10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/ Quá trình công tác:
+ Từ … đến … :
+ Từ … đến … :
…….
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết (ghi rõ tên và mã
chứng khoán của tổ chức niêm yết):
13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã
chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm ………………): …………… cổ phần, chiếm ………..
% vốn điều lệ
trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức
là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến
lược/ khác):

…………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

…………... cổ phần, chiếm ……….. % vốn điều lệ
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15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)
16/Những người liên quan 1có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
Cá nhân/Tổ
chức

Quan hệ

Số CMTND với
cá nhân/ Giấy
ĐKKD với tổ chức

Số lượng cổ phần

Tỷ lệ (%) vốn
điều lệ

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:
Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu
trách nhiệm trước Công ty và pháp luật.
Công chứng chứng thực chữ ký của
người khai hoặc xác nhận của UBND cấp
có thẩm quyền về việc người khai đăng
ký hộ khẩu thường trú tại địa bàn hoặc
xác nhận của tổ chức đang làm việc

........, ngày ….tháng……..năm 2017
Người khai

Người có liên quan là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các
trường hợp sau đây:
a) Công ty mẹ, người quản lý công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý đó đối với công ty
con trong nhóm công ty;
b) Công ty con đối với công ty mẹ trong nhóm công ty;
c) Người hoặc nhóm người có khả năng chi phối việc ra quyết định, hoạt động của doanh nghiệp đó thông
qua cơ quan quản lý doanh nghiệp;
d) Người quản lý doanh nghiệp;
đ) Vợ, chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể,
chị dâu, em dâu của người quản lý công ty hoặc của thành viên, cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần
chi phối;
e) Cá nhân được ủy quyền đại diện cho những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này;
g) Doanh nghiệp trong đó những người, công ty quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e và h khoản này có sở
hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của các cơ quan quản lý ở doanh nghiệp đó;
h) Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thâu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc để
chi phối việc ra quyết định của công ty.
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