Mẫu 03: Văn bản kê khai thông tin về các vị trí ứng viên đang nắm giữ/được đề cử trong các
tổ chức khác, kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích liên quan tới Vinamilk
Tôi tên là: ………………………………………………………………………...
CMND/Hộ chiếu số: ………………… Ngày cấp:……….…… Nơi cấp:……………
Nhằm cung cấp đầy đủ các thông tin cho mục đích hoàn thiện hồ sơ ứng viên cho vị trí thành viên
Hội đồng quản trị và tăng cường thông tin minh bạch cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
(”Vinamilk”), cũng như toàn bộ cổ đông Vinamilk, tôi xin kê khai các thông tin liên quan đến hồ
sơ của mình như sau:

1. Các vị trí mà ứng viên hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác (nếu Có vui lòng điền
thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):
STT

Tên Tổ chức

Vị trí

Ngày/ tháng/năm
bắt đầu nắm giữ
vị trí

Ghi chú

1
2
3
4
5
6

2. Các vị trí mà ứng viên hiện đang được đề cử/ứng cử ở các công ty khác (nếu Có vui lòng
điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục Ghi chú):
STT
1
2
3
4
5

Tên Công ty

Vị trí/Chức danh

Ngày tháng
nhận đề cử

Ghi chú

6

3. Kê khai lợi ích (nếu Có vui lòng điền thông tin dưới đây, nếu Không thì ghi Không vào mục
Ghi chú):
Kê khai các doanh nghiệp mà ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:
STT

Tên doanh nghiệp

Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn
góp

Ghi chú

1
2
3
4
5
6
Kê khai các tổ chức mà Người có liên quan1 của ứng viên có sở hữu cổ phần/phần vốn góp
trên 10% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó:
STT

Tên doanh nghiệp

Tỷ lệ % cổ phần/phần vốn
góp

Ghi chú

1
2
3
4
5
6

4. Kê khai các mối quan hệ với Vinamilk
STT

1

Mối quan hệ

Có

Không

Chi tiết mối quan hệ

Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật
Chứng khoán hiện hành.

(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

(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
…………………………………………….

2

Mối quan hệ kiểm toán,
tư vấn với Vinamilk

(Thông tin về mối quan hệ, thời gian)
………………………..…………………….

3

Mối quan hệ sở hữu (cổ
đông của Vinamilk)

……………………………………………….

4

Mối quan hệ kinh tế

………………………………………………

4.1

Quan hệ người bán
(Nhà cung cấp)

……………………………………………….

Quan hệ người mua
(Khách hàng)

……………………………………………….

Quan hệ đối tác

……………………………………………….

Quan hệ khác

……………………………………………….

4.2

4.3
5

……………………………………………….

………………………………………………

………………………………………………

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......tháng......năm 2022
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)

