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SƠ YẾU LÝ LỊCH
CỦA ỨNG VIÊN THAM GIA BKS NHIỆM KỲ 2021 - 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢN VIỆT

1. Họ và tên
: ………………………………………………………………
2. Giới tính
: ………
3. Số CMND (Hộ chiếu) : ……....
Ngày cấp: …….... Nơi cấp: …………….
4. Ngày tháng năm sinh : ………….
5. Nơi sinh
: ………….
Quốc tịch: …………………..
6. Dân tộc
: ………….
Quê quán: …………………..
7. Địa chỉ thường trú
: ……………………………………………………………....
8. Trình độ văn hóa
: ………………………………………………………………
9. Trình độ chuyên môn : ………………………………………………………………
10. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
11. Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản
Việt:…………………………….…………………………………………………………
12. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác: …………………………………..
13. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử: …………… cổ phần.
14. Tôi cam kết các nội dung sau đây:







Từ 21 tuổi trở lên. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng
bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp;
Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ
chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ
chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng
giám đốc và người quản lý khác;
Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông
hoặc người lao động của công ty;
Không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không
phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện
việc kiểm toán các báo cáo tài chính cho Công ty.
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Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin
chịu trách nhiệm trước Pháp luật.
Tp.HCM, ngày …. tháng …. năm 2021
Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)
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