CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness
--------------…………, ngày ... tháng … năm …...
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SƠ YẾU LÝ LỊCH ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CIRRICULLUM VITAE OF CANDIDATE FOR BOD
Kính gửi: Công

ty cổ phần Mirae

1. Họ và tên /Full name: Lim Seong Yeon
2. Giới tính/Sex: Female
3. Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

07 AUG 1992

4. Nơi sinh/Place of birth: Seoul, Korea
5. Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): M05184980
6. Ngày cấp/Date of issue…13 JUL 2015 . Nơi cấp/Place of issue Seoul, Korea
7. Quốc tịch/Nationality:

Korean

7/ Dân tộc/Ethnic:

8. Địa chỉ thường trú/Permanent residence:
No 1004, 2312Dong, Hatbit Maeul, 105 Hoa Shin Ro, Hang Shin Dong, Duck Yang Ku,
Go Yang City, Kyoung Ki Province, Korea
9. Số điện thoại/Telephone number: 008280070470
10. Địa chỉ email/Email: jko@miraefiber.com
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Current position in an institution
subject to information disclosure Rules: none
12. Working history :
From 2016 to present: Sales Assitant of Mirae Fiber Tech Co., Ltd
13. Số CP nắm giữ: 0………, chiếm ………….% vốn điều lệ, trong đó:/Number of shares in
possession……….. , accounting for ....% of registered capital, of which:
+ Đại diện sở hữu:/Possess on behalf of…):
+ Cá nhân sở hữu/ Possess for own account:
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other commitment of holding shares (if any): none
15. Danh sách người có liên quan của người khai*/List of related persons of declarant:

STT
No.

Tên cá nhân/tổ
chức/ Name of
individual/ institution
al related person

Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số
GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt
động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với
tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/ Number of ID or
Passport (for individual) or Number of Business
Registration, License of Operation or equivalent
legal documents (for institution), date of issue,
place of issue

Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ
sở hữu trên vốn điều lệ của công
ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu
có)/ Number of shares/fund
certificates in possession,
ownership rate of registered
capital of the public company,
public fund (if any)

Mối quan
hệ/
Relationshi
p

1

Lim Jung Hwan

66.11.22-1056821

0

Father

2

An Hyun Jung

66.05.24-2056212

0

Mother

3

Lim A Ro

94.11.05-2023215

0

Sister

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006
Related persons are stipulated in Article 34, paragraph 34 of the Law on Securities dated 29th June
2006

16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/Related interest with public
company, public fund (if any): no
17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Conflict interest with public
company, public fund (if any): no
18. Tôi có thể đáp ứng các tiêu chuẩn của thành viên độc lập sau đây:
I I'm qualified for being independent member as below:

Đáp ứng
Qualified
-

-

-

-

-

Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của
công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công
ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó
Not be a current employee of the company or its subsidiaries; not
be a person that used to work for the company or the company’s
subsidiaries over the previous 03 consecutive years
Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ
các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng
theo quy định
Not be a person receiving salaries, wages from the company,
except for the benefits to which Members of the Board of
Directors are entitled;
Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ,
mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông
lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con
của công ty
Not have a spouse, birth parent, adoptive parent, birth child,
adopted child, or sibling being a major shareholder of the
company, being a manager of the company or the company’s
subsidiary
Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1%
tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty
Not directly or indirectly hold at least 1% of the company’s
voting shares;
Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó
Not ever hold the position of Member of the Board of Directors,
the Control Board over at least the previous 05 consecutive years

Không đáp
ứng
Unqualified

√

√

√

√
√

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước
pháp luật/I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the
full responsibility to the law.
NGƯỜI KHAI /
DECLARANT

Lim Seong Yeon

