
   

BẢNG KÊ KHAI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 
 

 

TT 
Người khai và “Người có 

liên quan của Người khai 

Số CMND/Hộ chiếu 

và ngày cấp 

Mối quan hệ với 

Người khai 

Chức vụ tại 

VINARE 

Chức vụ tại Công 

ty con của 

VINARE 

Tỷ lệ vốn sở hữu hoặc 

đại diện sở hữu/vốn 

điều lệ hoặc vốn cổ 

phần có quyền biểu 

quyết tại VINARE 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

I Người kê khai      

 Nguyễn Văn A Số CMND:  

Ngày cấp:  

Người khai    

II Những người có quan hệ thân thuộc (vợ, chồng, bố, bố nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, anh, chị, em ruột…..) 

1. Nguyễn Thị B Số CMND:  

Ngày cấp: 

Vợ    

2. Nguyễn Văn C Số CMND:  

Ngày cấp: 

Con    

… … … … … … … 

 

 

Tôi xin cam kết nội dung Bảng kê khai trên đây là đúng sự thật, nếu có bất cứ sự không trung thực nào, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm 

trước pháp luật./. 

 

……….., ngày …… tháng …… năm ….. 

Người khai 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 



   

CÔNG KHAI LỢI ÍCH CÓ LIÊN QUAN 
        

Căn cứ Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều 24 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, tôi xin công khai các lợi ích có liên quan như 

sau: 

1. Danh sách những Doanh nghiệp mà tôi có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần và đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội 

đồng thành viên, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc: 

STT Tên Doanh nghiệp Trụ sở chính 
Ngành, nghề 

kinh doanh 

Số, ngày cấp, nơi cấp giấy 

chứng nhận ĐKKD/Giấp 

phép thành lập 

Số cổ phần/vốn góp 

Tỷ 

lệ/VĐL 

Doanh 

nghiệp 

 Ngày phát 

sinh lợi ích 

có liên quan 

1               

2               

…               

2. Danh sách những Doanh nghiệp mà những người có liên quan của tôi cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 

35% vốn điều lệ:  

STT Tên Doanh nghiệp Trụ sở chính 
Ngành, nghề 

kinh doanh 

Số, ngày cấp, nơi cấp giấy 

chứng nhận ĐKKD/Giấp 

phép thành lập 

Số cổ phần/vốn góp 

Tỷ 

lệ/VĐL 

Doanh 

nghiệp 

 Ngày phát 

sinh lợi ích 

có liên quan 

1               

2               

…               

Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là hoàn toàn đầy đủ, chính xác và trung thực. Nếu sai tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ 

đông và trước pháp luật. 

         ……, ngày ….. tháng….. năm …..   

     Người khai   

     (Ký, ghi rõ họ tên)   

 


