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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------------------- 

 

BÁO CÁO CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH LIÊN QUAN 

Tôi tên là : ………………………………………………………………………… 

Ngày tháng năm sinh : ………………………………………………………………………… 

CMND số : ………………………………………………………………………… 

Hiện là ứng cử viên vào chức danh thành viên Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP 

Nam Á. Tôi xin báo cáo công khai các lợi ích liên quan theo Điều 27 Nghị định 

59/2009/NĐ-CP của Chính Phủ ban hành ngày 16/7/2009 và Điều 39 Luật Các Tổ chức tín 

dụng số 47/2010/QH12 của Quốc hội ngày 16/06/2010 như sau: 

I. Doanh nghiệp có sở hữu cổ phần/phần vốn góp:  

Stt Tên Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Ngành nghề kinh doanh Số Giấy CN 

ĐKKD/Ngày 

cấp/Nơi cấp 

Số lượng 

cổ phần/ 

vốn góp 

Tỷ lệ 

góp 

vốn/vốn 

điều lệ 

Thời điểm 

sở hữu 

1        

2        

3        

II. Doanh nghiệp người có liên quan với tôi đang sở hữu cổ phần/vốn góp từ 5% 

vốn điều lệ:  

Stt 

Họ và tên 

(mối quan 

hệ) 

Tên Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Ngành nghề 

kinh doanh 

Số Giấy CN 

ĐKKD/Ngày 

cấp/Nơi cấp 

Số lượng cổ 

phần/ vốn 

góp 

Tỷ lệ 

góp 

vốn/vốn 

điều lệ 

Thời 

điểm 

sở 

hữu 

1         

2         

3         
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III. Doanh nghiệp mà Tôi đang là thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Hội 

đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc):  

Stt Tên Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Ngành nghề kinh doanh Số Giấy CN 

ĐKKD/Ngày 

cấp/Nơi cấp 

Chức vụ đang 

nắm giữ 

1      

2      

3      

 

IV. Doanh nghiệp mà người có liên quan với tôi đang là thành viên Hội đồng  

quản trị, Thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 

(Giám đốc):  

Stt 

Họ và tên (mối 

quan hệ) Tên Doanh 

nghiệp 

Địa chỉ trụ sở 

chính 

Ngành nghề kinh 

doanh 

Số Giấy CN 

ĐKKD/Ngày 

cấp/Nơi cấp 

Chức vụ 

đang nắm 

giữ 

1       

2       

3       

 

Tôi cam kết báo cáo công khai lợi ích liên quan trên là đúng sự thật. 

 TP Hồ Chí Minh, ngày      tháng     năm 2013 

 NGƯỜI KÊ KHAI 

 

 

 

  


