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ĐÍNH CHÍNH CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ 

PHIẾU/CHỨNG CHỈ QUỸ CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG, 

NGƯỜI NỘI BỘ CỦA QUỸ ĐẠI CHÚNG VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI 

NỘI BỘ 

CORRECTION OF PUBLIC ANNOUNCEMENT IN NOTICE OF TRANSACTION IN 

SHARES/ FUND CERTIFICATES OF INTERNAL PERSON OF PUBLIC COMPANY, 

INTERNAL PERSON OF PUBLIC FUND AND RELATED PERSONS OF INTERNAL 

PERSON. 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 

- Công ty cổ phần Sữa Việt Nam 

To: - The State Securities Commission 

- The Stock Exchange 

- Vietnam Dairy Products JSC 

 

1. Thông tin về cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch/ Information on individual/ organization that 

conducts the transfer: 

- Tên tổ chức/ Name of individual/organization: F&N DAIRY INVESTMENTS PTE. LTD. 

- Quốc tịch/ Nationality: Singapore 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước (đối với cá nhân) hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi 

cấp/ ID card/Passport No. (in case of individual) or Certificate of business registration No. (in 

case of organization), date of issue, place of issue:  

- Địa chỉ liên hệ/Địa chỉ trụ sở chính/ Address:  

- Điện thoại/ Telephone: Fax:  



- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ (nếu có) hoặc mối quan hệ với 

công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Current position in the public company, the fund 

management company (if any) or relationship with the public company, the fund management 

company: Cổ đông nội bộ / Related party 

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)/ Information about internal person 

of the public company/public fund is related person of trading individual/organization (in case 

trader is related person of internal person of the public company/public fund): 

- Họ và tên người nội bộ/ Name of internal person: LEE MENG TAT / MICHAEL CHYE HIN 

FAH 

- Quốc tịch/ Nationality: Singapore / Singaporean 

- Số CMND, Hộ chiếu, Thẻ căn cước/ ID card/Passport No.:  

- Địa chỉ thường trú/ Permanent address:  

- Điện thoại liên hệ/ Phone: Fax:  

 Email:  

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng, công ty quản lý quỹ /Currently posittion in the public 

company, the fund management company: Thành viên hội đồng quản trị/ Member of the Board of 

Directors 

- Mối quan hệ giữa cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch với người nội bộ/ Relationship of 

individual/organization executing transaction with internal person: Ông Lee Meng Tat là Giám 

đốc của công ty Fraser & Neave Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty F&N 

Dairy Investments Pte. Ltd./ Mr. Lee Meng Tat is an Executive Officer of Fraser & Neave 

Limited which holds 100% of F&N Dairy Investments Pte. Ltd. ; Ông Michael Chye Hin Fah là 

Giám đốc của công ty Fraser & Neave Limited, công ty này hiện sở hữu 100% vốn của công ty 

F&N Dairy Investments Pte. Ltd./ Mr. Michael Chye Hin Fah is an Alternate Director of Fraser 

& Neave Limited which holds 100% of F&N Dairy Investments Pte. Ltd. 

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

ownership proportion of shares held by the internal (if any): 0 cổ phiếu (0%)/ 0 share (0%) 

3. Mã chứng khoán giao dịch/ Securities code: VNM 

4. Chúng tôi đính chính thông tin đã công bố ngày 01/11/2017 như sau /We correct our public 

announcement in Nov 01, 2017 as followed: 

- Thông tin đã công bố/Announced information: Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: 

Giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn/ Put-through transaction and order 

matching transaction on market 

- Thông tin đính chính/Corrected information: Phương thức giao dịch/ Mode of transaction: 

Giao dịch thỏa thuận và giao dịch khớp lệnh qua sàn, tham gia đấu giá cạnh tranh và thỏa 

thuận trực tiếp thông qua hệ thống của VSD/ Put-through transaction and order matching 

transaction on market, participate in public auction and direct transaction through VSD 

system 



5. Các thông tin khác không thay đổi/The other announced information is not changed. 

 

 Reported by 

[Sign and state full name] 

 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Name:   

Title:     

For and on behalf of F&N DAIRY 

INVESTMENTS PTE. LTD. 

 
 


