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PHIẾU THÔNG TIN VỀ CÁ NHÂN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
FOREIGN INDIVIDUAL INVESTOR’S INFORMATION

1. Họ và tên: .............................................................Giới tính: ......................................................
Full name:

Sex:

2. Ngày tháng năm sinh: ..................................................................................................................
Date of birth (day/month/year):

3. Quốc tịch: ....................................................................................................................................
Nationality:

4. Địa chỉ thường trú:.......................................................................................................................
Residential address:

5. Chỗ ở hiện nay (tại nước ngoài): .................................................................................................
Address in other country:

6. Chỗ ở hiện nay (tại Việt Nam - nếu có):......................................................................................
Address in Vietnam (if any):

7. Điện thoại:....................................................................................................................................
Telephone number:

8. Số an sinh xã hội:.........................................................................................................................
Social security number:

Nơi cấp: ................................................................ Ngày cấp: ....................................................
Issuing authority:

Date of issue:

9. Số Passport: .......................................................... Ngày cấp: ....................................................
Passport number:

Date of issue:

Nơi cấp: ................................................................ Thời hạn: .....................................................
Issuing authority:

Expiry date:

10. Trình độ văn hoá: ........................................................................................................................
Academic qualifications:

11. Nghề nghiệp: ...............................................................................................................................
Occupation:

12. Mối quan hệ với tổ chức niêm yết: ...................... ......................................................................
Relationship with listed companies:

Ban giám đốc/HĐQT

Cổ đông sáng lập

Board of Directors/Management

Company founder

Nhân viên

Nhà đầu tư thông thường

Staff

Normal investor

13. Thông tin khác:
Other information:

Tôi xin cam đoan những thông tin trên hoàn toàn đúng sự thật và hiện nay không bị
kết án về bất kỳ hoạt động tội phạm nào ở nước sở tại cũng như ở nước ngoài.
I declare that the above information is true and correct and that I am not subject to any criminal
sentence in my own or in other countryl

……, ngày …… tháng …… năm …….
NGƯỜI LẬP/APPLICANT
(Signature, full name)
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Xác nhận của cơ quan công chứng hoặc cơ
quan có thẩm quyền nước sở tại

Hợp thức hóa tại Cơ quan có thẩm
quyền Việt Nam

Verified and sealed by the Notary Public or by
Authorized Body of the originating country

Legalized by Authorized Body of Vietnam
(if any)

