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CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN TIÊN PHONG

1

Họ và tên: …………………

Giới tính:  Nam  Nữ

2

Ngày sinh: …………………

3

Quốc tịch: …………………

4

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …………………

5

Ngày cấp: …………………

6

Hộ khẩu thường trú: …………………

7

Chỗ ở hiện nay: …………………

8

Số cổ phiếu sở hữu: …………………

cổ phiếu (MCK: ORS)

9

Trình độ văn hóa: …………………

Trình độ chuyên môn: …………………

Nơi sinh: …………………

Nơi cấp: …………………

10 Vị trí đề cử, ứng cử: Thành viên Ban Kiểm Soát
11 Quá trình công tác:
Thời gian

Nơi làm việc

Vị trí công việc

12 Các chức danh quản lý đang nắm giữ tại các công ty/tổ chức khác (liệt kê cụ thể chức
vụ và tên công ty/tổ chức): …………………
13 Lợi ích có liên quan đến Công Ty và người có liên quan của Công Ty (nếu có):
…………………
Ứng cử viên thừa nhận, đồng ý và cam kết rằng:
a.

Các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây đầy đủ, chính xác và trung thực. Công
Ty được toàn quyền sử dụng các thông tin được cung cấp, xác nhận trên đây nhằm

1

mục đích cho việc tổ chức bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát và nhằm mục đích thực
hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật;
b.

Không vi phạm các quy định về đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Ban Kiểm Soát theo
quy định của Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành;

c.

Thực hiện nhiệm vụ một các trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất
của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát;

d.

Ứng cử viên hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có thông tin sai lệch, thiếu sót và/hoặc
chậm trễ, không cập nhật thông tin cho Công Ty.
TP. HCM, ngày …… tháng …… năm 2022
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lưu ý:
-

Mẫu này dành cho ứng cử viên được đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm Soát;

-

Mẫu này cùng hồ sơ đề cử, ứng cử theo quy định được gửi về Ban Tổ chức Đại hội trước
17h00 ngày 09 tháng 03 năm 2022 theo địa chỉ sau đây.
Ban Tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022 - Công Ty Cổ Phần
Chứng Khoán Tiên Phong
Đia chỉ: Tầng 04, Tòa nhà Ruby Tower, Số 81-85 Hàm Nghi, P. Nguyễn Thái Bình, Quận
1, TP. HCM.

-

Ảnh mới chụp không quá 06 tháng.
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