CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
___*___

SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG CỬ VIÊN BKS

1/ Họ và tên:

Vũ Thị Minh Hoài

2/ Giới tính:

Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

12/09/1988

4/ Nơi sinh:

Hùng Thắng - Tiên Lãng - Hải Phòng

5/ CMND:

031537779 cấp ngày 24/07/2009 tại CA Hải Phòng

6/ Quốc tịch:

Việt Nam

7/ Dân tộc:

Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

Phòng A1710, TT hành chính mới, Phường Hà Cầu,
Quận Hà Đông, TP Hà Nội

9/ Số điện thoại:

hoai.vtm.fg@gmail.com

10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:

Kế toán và Quản trị kinh doanh

12/ Quá trình công tác:
- 2010-2011

Công ty TNHH F.A.C

- 2011-2013

Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Vietland

- T3/2013 - đến nay
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

Công ty cổ phần đầu tư Dũng Tâm
13.1 Chức vụ tại tổ chức:
13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã
chứng khoán của tổ chức khác (nếu có): Không

14/ Tổng số CP nắm giữ, trong đó:

0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức
là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến
lược/ khác):

0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

0 cổ phần, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)

Không

16/Những người liên quan có nắm Không
giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:
17/ Những khoản nợ đối với Công ty: Không
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật.
Hà Nội, ngày.......tháng........năm 2017
Xác nhận của tổ chức
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức danh)

Hà Nội, ngày.......tháng........năm 2017

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

Vũ Thị Minh Hoài

