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BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN 

 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 
- Sở Giao dịch chứng khoán 

  

 

1/ Họ và tên : NGUYỄN NHẬT HOÀNG 

2/ Giới tính : Nam 

3/ Ngày tháng năm sinh : 23   03  1976 

4/ Nơi sinh : TP Đà Lạt 

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu 250387150. Ngày cấp : 31/01/2004. Nơi cấp:  CA Lâm Đồng  

6/ Quốc tịch :  Việt Nam 

 7/ Dân  : Kinh 

8/ Địa chỉ thường trú : 10 Thiện Mỹ - F4 – Đà Lạt – Lâm Đồng 

9/ Số điện thoại  : 0942 234 234 

10/ Địa chỉ email  : hoang.nn@vikoda.com.vn 

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin : Tổng giám đốc kiêm giám 
đốc kinh doanh 

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác : không  

13/ Số CP nắm giữ: ………, chiếm ………….% vốn điều lệ :  không có: 

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu : không có 

+ Cá nhân sở hữu :  không có 

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) : không có 

15/ Danh sách người có liên quan của người khai* : 

 

                     

* 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 29

th
 June 2006 



STT 
 

Tên cá nhân/tổ chức 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/   

Số lượng CP/CCQ nắm 
giữ, tỷ lệ sở hữu trên 

vốn điều lệ của công ty 
đại chúng, quỹ đại 

chúng (nếu có  

Mối quan 
hệ 

1 Nguyễn Thị Sự CMND số 250030569 cấp ngày 
03/05/2018 tại CA tỉnh Lâm Đồng 

0 Mẹ 

2 Hà Thị Thanh Lan  CMND số 250412567 cấp ngày 
10/10/2008 tại CA tỉnh Lâm Đồng 

0 Vợ 

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có : không có 

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)  :không có 

 

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách 
nhiệm trước pháp luật  . 

 

 NGƯỜI KHAI  

 
 

 
 
 
NGUYỄN NHẬT HOÀNG 


