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-     SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI 
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- Mã chứng khoán: VHE 

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 277 Đường Vạn Xuân, Xã Hạ Mỗ, Huyện Đan Phượng, Hà Nội. 

- Điện thoại: 0243 338 16 999                                        Fax: 024 359 90 555  

- Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Huyền 
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- Loại thông tin công bố:  24 giờ      bất thường   theo yêu cầu  :    định kỳ 

Nội dung thông tin công bố (*): 

Bản cung cấp thông tin của thành viên HĐQT được bầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2019. 

Thông tin trên đã được chúng tôi công bố trên website của công ty theo đường dẫn: 

www.vinaherbfoods.com, mục Quan hệ cổ đông. 

Tôi cam kết những thông tin được cung cấp trên đây là trung thực và chính xác. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu VP. 
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ceNG HoA xA ngr cnu NcniL vrET NAM
DQc tgp - Trg do _ Hgnh phfc

Hd N/i, ngdy 09 thdng 04 ndm 20lg

rAN CUNG cAp TTToNG TIN

Kinh g*i: - Uy ban Chimg kho6n Nhd nu6c
- Sd giao dich chting kho6n Tp. He N6i

1/ H9 vd t6n: Nguy6n Dinh C6ng

2/ Gilitinh: Nam

3/ Ngdy th6ng ndm sinh: \Zltt/Igg}
4/ Noi sinh: H4 M5, Dan phuqng, Hd Ngi
5/ 56 CMND; 001088011357 Ngdy cdp: 20t05120r6 Noi c6p: c4c cdnh sdt DKQL Cu trti
vd QLDL vi dAn cu.

6/ Qutic tfch: ViQt Nam 
7 / DdntQc: Kinh

8/ Dfa chi thucmg tru: EQi 7,xaHp Md, HuyQn Dan phuqng, Tp. Ha Noi.
l/ SO eign thopi: Og4gg}4t42

l0/ Eia chi email: cong.nguy erLfi@gmail.com

l1l chric vr,r hiQn nay tqitd chric le doi tuqng c6ng bt5 th6ng tin: Thdnh vi6n HDer
12/ cdc chtic 4r hiQn dang nim git tpi t6 chric kh6c; ph6 Gidm Diic c6ng ty TNHH tiiip nhan
qutic tti np.

13/ s6 cP nim gifr: 3.000 c6 ph6n, chi6m o,o34o vtin rti6u lQ, trong d6:
+ Dpi diQn (t6n t6 chr?c ld Nhe nu6c/c6 it6ng chi6n luqc/t6 chric kh6c) sd hiru:
+ C6 nhen sd hiru: 3.000 c6 phan.

l4l Chc cam ktit n6m gift (nriu c6):



ST
T

TOn c6

nhar/t6 chric/

SO CMND/HQ chi€u (<16i v6i
:5 nh6n) holc 56 GCN <tang ky
Coanh ,ghiQp, Gi6y ph6p hopt
dQng hoflc gi6y td ph6p ly tuong
uy*,, 1a6i voi t6 chric), ngdy
cap, nol cap

56lugng
CP/CCQ

n6m git, tj, l0 so

hiru tr6n v6n di6u
lQ cira c6ng ty d4i
chring, guy dai
chirng (n6u c6)

M6i quan hQ

I \guytln Dinh Khanh 1 1 2368839, ngey cdp: 15 10912007

noi c6p: CA Hn Tdy
Kh6ng c6 86 d6

Nguy6n Th! Chiry 111232377, nghy cAp: 1711112009
r,loi c6p: CA Ha Nqi

(hdng c6 M9 dd

J \guy6n Th! Hoa )17006469, ngdy cdp: 2911112013

roi c6p: CA HdNOi
Kh6ng c6 3m g6i

\guy6n Thi Hanh 001 193006585, ngdy cdp:
1010612016, noi c6p: Cgc c6nh s6t

DKQL Ca trti vd QLDL ui ddn

Kh6ng c6 Em g6i

BUi Thi Phuong Anh 001 193006585, ngdy c6p:
1010612016, noi cdp: Cgc c6nh s6t

DKQL Cu tril vd QLDL ui dAn

(h6ng c6 Vg

Nguytin Dinh Gia Anh Kh6ng c6 3on trai

15/ Danh s6ch ngudi c6 li€n quan ctra ngudi khai.:

16l Lqi ich 1i0n quan d6i v6i cong ty dpi chring, qu! dai chring (n6u c6):
17l Quy0n lcvi mdu thuSn v6i c6ng ty tlai chirng, qu} dai chirng (n6u c6):

T6i cam doan nhfrng loi khai tr6n ddy ld dring su thflt, n6u sai t6i xin hodn toirn chiu tr6ch

nhiQm tru6c ph6p luat.

NGTIOI KHAI
(Ky, ghi rd hp ftn)

; S;^r^ G"1

t



cgNG no^L xA ngr cn0 xcni^q. vrET NAM
DQc l$p - Tq do - Ilpnh phfc

Hd NAi, ngdy 09 thdng 04 ndm 2019

BAN CUNG CAp TTTONG TIN

Kinh grhi: - Ui ban Chimg khoSn Nhi nudc
- Sd giao dich chimg khoan TP. Hd NQi

U Hq vi t6n: Nguy6n Tdi Efc

2l Gifitinh: Nam

3/ Ngdy th6ng ndm sinh: 1010511975

4/Noi sinh: Tdn HQi, Dan Phugng, HANQi

5/ SO CMND: 001075020198 Ngdy c6p: 01/1012018 Noi c6p; Cqtc cdnh sdt DKQL Cu tril
vd QLDL vi dAn cu.

6/ Qutic tich: ViQt Nam 7l DdntQc: Kinh

8/ Dia chi thudmg tru: Tdn HQi, HuyQn Dan Phuqng, Tp. Hd NQi.

9/ SO dien tho4i: 09l2}l5l3l
10/ Dia chi email:

11/ Chtc vU hiQn nay tpi t6 chric la d6i tuqng c6ng bO th6ng tin: Thirnh vi6n HDQT

l2l Cfucchric vg hiQn dang n6m gifi tpi t6 chric kh6c; Gi6m D6c C6ng ty CP NQi Th6t Tdn Gia.

13/ 56 CP nIm gitr: 0 .6 pharU chiiSm 0 Yo v6ndi6u lQ, trong d6;

+ Dpi diQn (tOn t6 chric ldNhe nu6c/c6 d6ng chitin lugc/t6 chric kh6c) sd hfru:

+ C6 nhen s& htu:.

l4l Cdc cam k6t n5m giir (ntiu c6):



15,/ Danh siich ngudi c6 li6n quan cira ngudi khai.:

16l Lqi ich liOn quan d6i v6i c6ng ty dai chring, qu! dai chring (n6u c6):
17l Quy0n lgi mdu thuSn v6i c6ng ty dai chfng, q"y. api chirngln6u c6).:

T6i cam doan nhfrng ldi khai tr6n itdy ld thing sp thflt, n6u sai t6i xin hoin todn chiu tr6ch
nhiQm tru6c ph6p luft.

NGI.],OI KHAI
(Ky, ghi rd hq ftn)

ST
T

TOn cri

nhan/t6 chitcl

SO CMND/FI6 chi6u (d6i vdi
;6 nh6n) hoflc Sd GCN dAng ky
loanh nghiQp, Gi6y phdp hoat
16ng hopc gi6y td ph6p ly tuong
luong (ilOi vOi td chric), ngdy
)ap, nor cap

56lugng
CP/CCQ

ndm gifr, tj. 16 scr

hfru tr6n v6n di0u
l0 cria c6ng ty dai
chring, quy tlai
chring (ntiu c6)

M6i quan hQ

1 Bii Thi Hdo 10248594 Kh6ng c6 M9 tl6

Vguy6n ThiThriy )01177019182 Kh6ng c6 Vq

\guy6n Tii Long )172702t9 (h6ng c6 Con trai

+ \guyOn Mai Phuong )175 I 1587 KhOng c6 Con g6i

\,lguy6n Tei Hai I I 189s09r Kh6ng c6 Anh trai

llguy6n ThiAnh Tuy6t )12373834 Kh6ng c6 Em g6i

{guy6n Th!Bfch

'hugng

c0l I 800038s9 Kh6ng c6 Em g6i

)


