
Văn bản kê khai  thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/đề cử, kê khai lợi ích và mối 

quan hệ lợi ích liên quan tới Vinamilk 

Tôi tên là: Ng Jui Sia 

CMND/Hộ chiếu số: E2408601N  Ngày cấp: 16/3/2011 Nơi cấp: Singapore 

Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên độc lập và tăng 

cường thông tin minh bạch cho Vinamilk cũng như toàn bộ cổ đông Vinamilk, tôi kê khai các 

thông tin liên quan đến hồ sơ của mình như sau:  

1. Các vị trí đang nắm giữ trong các tổ chức khác : 

STT Tên Tổ chức Giấy 

ĐKKD 

 

Vị trí 

(Các vị trí trong HĐQT, 

Ban Điều hành/Ban 

 Giám đốc) 

Ngày tháng 

bắt đầu 

nắm giữ 

Ghi chú 

khác 

1 Fraser & Neave 

Holdings Bhd 

004205-V Tổng Giám đốc /  

thành viên HĐQT 

1/8/2010 

19/1/2011 

 

 

2 Cocoaland 

Holdings Berhad 

516019-H Thành viên HĐQT 1/9/2012  

3 Malaysia 

Smelting 

Corporation Bhd 

43072-A Thành viên HĐQT 19/9/2012  

 

2. Bảng kê khai các vị trí ứng viên đang được đề cử ở các công ty khác 

STT Tên Công ty Mã số DN/ 

Mã số Thuế 

Vị trí/Chức danh 

(Các vị trí trong HĐQT, Ban 

Điều hành/Ban Giám đốc) 

Ngày 

tháng nhận 

đề cử 

Ghi chú 

khác 

1      

2      

3      

 

3. Kê khai lợi ích: 

Kê khai các tổ chức trong đó ứng viên có lợi ích liên quan : 

STT Tên Công ty Giấy 

ĐKKD 

Tỷ lệ % cổ phiếu/vốn nắm giữ Ghi chú khác 

1     

2     

3     

 

4. Kê khai các mối quan hệ với Vinamilk: 

STT Mối quan hệ Có Không Chi tiết mối quan hệ 



(Nếu đánh dấu vào cột “Có”, cột này sẽ mô 

tả chi tiết về mối quan hệ lợi ích này và ứng 

viên sẽ gửi kèm các tài liệu liên quan). 

1 Mối quan hệ nhân viên 

với Vinamilk 

  Không có 

2 Mối quan hệ kiểm toán, 

tư vấn với Vinamilk 

  Không có 

3 Mối quan hệ sở hữu (cổ 

đông của Vinamilk) 

  Không có 

4 Mối quan hệ kinh tế   Không có 

4.1 Quan hệ người bán 

(Nhà cung cấp) 

  Không có 

4.2 Quan hệ người mua 

(Khách hàng) 

  Không có 

4.3 Quan hệ đối tác   Không có 

5 Quan hệ khác   Không có 

 

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn trung thực, chính xác và hợp lý, nếu sai tôi 

xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

 

Ngày 21 tháng 05 năm 2013 

Người khai 

(Đã ký) 



 


