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

………, ngày 07 tháng 01  năm 2020 
 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU  

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 
- Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Lê Hữu Lợi 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND: 183056423 

- Địa chỉ liên hệ: Khối 3 thị trấn Phố Châu - Hương Sơn – Hà Tĩnh 

- Điện thoại: 091.225.9477 

2. Thông tin về người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là người có liên quan của cá nhân/tổ 

chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là người có liên quan của người 

nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng) 

- Họ và tên người nội bộ: Lê Thị Mai 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND,:042183000330  

- Địa chỉ thường trú: P0830 nhà R1 72A Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 

- Điện thoại liên hệ: 0984663966  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ: Phó tổng Giám đốc  – TV HĐQT 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ: Bố đẻ 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ mà người nội bộ đang nắm giữ (nếu có): 1.000.000 cổ phần 

3. Mã chứng khoán giao dịch: VHE 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 058C051056 tại công ty chứng 

khoán FPT 



5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 300.000 cổ phần 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 150.000 cổ phần 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 150.000 cổ phần 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Bán cổ phần 

9. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận. khớp lệnh trên sàn. 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 13/01/2020  đến ngày  12/02/2020  

                                                                              

                          

   


