A look at everything that happened in September
It's time for our monthly review of all the great things that have happened this month. Time to not only look back, but
to start planning what happens next month. Take a look at the top 5 things we put together below.

1
New BoD member appointed
2
Q3's export value increased by 15% yoy
3
Vinh Hoan topped the pangasius industry by end of August
4
Introduction of single freshwater source collagen and gelatin
5
Premium products showcased at Fine Food Australia 2016

Vinh Hoan’s Board of Directors approved resignation of Mr. Jean Eric
Jacquemin and temporarily appointed Ms. Nguyen Thi Kim Dao – Chief
Financial Officer as the new Board member. This Decision took effect from
October 03, 2016.
Following the resignation of Mr. Jean Eric Jacquemin – representative of Red River Holding’s stake at VHC,
Ms. Nguyen Thi Kim Dao has been temporarily appointed to be the new Board member effective from October
03. Her position will be voted at the next Annual Shareholders Meeting in 2017. Red River Holding – the
largest foreign shareholder also registered for selling off its remaining 7,863,873 shares (ca. 8.5% ownership)
at VHC. VHC Board of Directors now have 5 executive members in total:
Ms. Truong Thi Le Khanh – Chairwoman
Ms. Nguyen Ngo Vi Tam – Chief Executive Officer
Ms. Nguyen Thi Kim Dao – Chief Financial Officer
Ms. Truong Tuyet Hoa – Sales Manager
Mr. Vo Phu Duc – Director of Vinh Hoan Collagen (a subsidiary of Vinh Hoan Corporation).
Ms. Nguyen Thi Kim Dao’s Biography

Year of birth: 1979
Education: Bachelor of Accounting – Auditing
Time with Vinh Hoan: 13 years
No. of shares owned: 80,703 shares

Ms. Dao initially joined the company as Chief Accountant in 2003, and was appointed as Chief Financial
Officer in 2014. She oversees the Group’s financerelated activities and involves in developing organizational
strategies and establishes Accounting and Finance Department functional objectives in line with organization
objectives. She also plays a key role in identifying new investment opportunities to maximize return on invested
funds and in maintaining relationships with investment community. She has been always worked closely with
the Board of Directors on matters related to finance, compensation, and organization management.

Q3's export value increased by 15% yoy
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Export value in September was USD 20.6 million. The average selling price remained the same level of previous year,
while volume saw slight yearonyear increase of 5%, a drop compared to August due to overhaul of old workshop at
our subsidiary Van Duc Tien Giang (average capacity: 114 Mt/day), and transfer of Workshop No. 2’s use from fillet
processing into valueadded products processing (average capacity: 50 Mt/day) starting from September. Q3’s overall
export value was USD 65.4 million, up 15% yearonyear.

Vinh Hoan topped the pangasius industry by end of August

Vinh Hoan continued to be the leading pangasius exporter as of August 2016, with market share remained a
16%.

The growth among top 5 is quite patchy though. US exporter group (Vinh Hoan, Bien Dong Seafood, Golden Quality
posted strong growth in yearonyear export value at 16%, 20%, 61% respectively, while nonUS exporter group
otherwise reported negative (NAVICO: 11%) to nearly zero growth (HVG: 1%). IDI Corp., one of Top 5 in 8M 2015
did not make it into Top 5 in 8M2016, and reported a plummet of 28% in yearonyear export value.

Introduction of single freshwater source collagen and gelatin

Single freshwater source collagen and
gelatin introduced at 2016’s Food
Ingredients Asia exhibition (FI 2016)
From September 2123, VinhWellness team
brought the single source collagen and gelatin
to FI 2016 in Jakarta – the world’s most
popular exhibition for food and beverage
industry professionals. The single freshwater
source products, derived from pangasius skin
only, offer greater bioavailability and

unparalleled purity compared to current
products made from mix of bovine and
porcine sources on the market.

VinhWellness team took photoshoot with visitors at FI 2016

Premium products showcased at Fine Food Australia 2016
Premium pangasius, tilapia, and barramundi fillets showcased at
Fine Food Australia 2016 (FFA 2016)
From September 1215, FFA attracted over 1,000 exhibitors and
visitors from Australia and worldwide gathering at Melbourne.
VinhFoods took this opportunity to introduce its premium product line
including pangasius, tilapia, and barramundi fillets to food services,
hospitality buyers and retailers there.

VinhFoods team in a meeting with customers at FFA 2016

Please add ir@vinhhoan.com to your address book so our emails can get to your inbox

Tóm tắt các sự kiện trong tháng 9
Bản tin nhà đầu tư được cung cấp đến tất cả nhà đầu tư, với mục đích điểm lại các sự kiện diễn ra trong tháng 9.
Chúng tôi xin liệt kê 5 sự kiện nổi bật nhất bên dưới

1
Bổ nhiệm thành viên HĐQT mới
2
Kim ngạch xuất khẩu Q3/2016 tăng 15% so với cùng kỳ Q3/2015
3
Kết thúc 8 tháng, Vĩnh Hoàn tiếp tục đứng đầu ngành xuất khẩu cá tra
4
Giới thiệu sản phẩm collagen và gelatin có nguồn gốc đồng nhất
5
Giới thiệu các sản phẩm cao cấp tại Fine Food Australia 2016

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn ("HĐQT") đã thống nhất
thông qua đơn từ nhiệm của ông Jean Eric Jacquemin và tạm thời bổ nhiệm
bà Nguyễn Thị Kim Đào  Giám đốc Tài chính làm thành viên HĐQT kể từ
ngày 03/10/2016
Sau khi thông qua đơn từ nhiệm của ông Jean Eric Jacquemin, HĐQT CTCP Vĩnh Hoàn đã bổ nhiệm tạm thời
bà Nguyễn Thị Kim Đào làm thành viên HĐQT thay thế ông Jean Eric Jacquemin kể từ ngày 03/10/2016. Việc
bầu mới thành viên HĐQT thay thế sẽ được quyết định tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất diễn ra vào năm
2017. Red River Holding – cổ đông nước ngoài lớn nhất của VHC hiện tại  đã công bố thông tin đăng ký bán
7,863,873 cổ phiếu (tương đương 8.5% tổng số cổ phiếu VHC đang niêm yết). Đến thời điểm hiện tại, HĐQT
VHC hiện có 5 thành viên:
Bà Trương Thị Lệ Khanh – Chủ tịch HĐQT
Bà Nguyễn Ngô Vi Tâm  Tổng GĐ
Bà Nguyễn Thị Kim Đào  GĐ Tài chính
Bà Trương Tuyết Hoa – Trưởng phòng Kinh doanh
Ông Võ Phú Đức – GĐ CTCP Vĩnh Hoàn Collagen (Cty con của CTCP Vĩnh Hoàn)
Các thông tin về bà Nguyễn Thị Kim Đào

Năm sinh: 1979
Chuyên ngành: Cử nhân Kế toán  Kiểm toán
Thời gian làm việc tại Vĩnh Hoàn: 13 năm
Số lượng cổ phiếu sở hữu: 80,703 cổ phiếu

Năm 2003, bà Đào gia nhập Vĩnh Hoàn với vị trí Kế toán trưởng, bà được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài
chính năm 2014. Bà giám sát các vấn đề liên quan đến tài chính và tham gia thiết lập các chiến lược của Bộ
phận Kế toàn – Tài chính phù hợp với chiến lược của công ty. Bà đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích
tìm kiếm các cơ hội đầu tư mới để tối đa hóa lợi nhuận trên vốn đầu tư và duy trì mối quan hệ với cộng đồng
đầu tư. Bà cũng làm việc mật thiết với HĐQT trong các vấn đề liên quan đến tài chính, lương thưởng, và quản
trị công ty.

Kim ngạch xuất khẩu Q3/2016 tăng 15% so với cùng kỳ Q3/2015
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(Nguồn: số liệu nội bộ VHC)
Kim ngạch xuất khẩu tháng 9 đạt 20.6 triệu USD. Giá bán trung bình giữ nguyên so với cùng kỳ năm ngoái,
trong khi sản lượng tăng nhẹ ở mức 5% so với cùng kỳ. Việc giảm sản lượng do trong tháng 9, công ty tiến
hành sửa chữa lớn tại xưởng của công ty con Vạn Đức Tiền Giang (công suất thiết kế: 114 tấn nguyên
liệu/ngày) và chuyển công năng của xưởng 2 (công suất thiết kế: 50 tấn nguyên liệu/ngày) sang chế biến hàng
giá trị gia tăng thay thế cho hàng philê thông thường. Tổng kim ngạch quý 3 đạt 65.4 triệu USD, tăng 15% so
với cùng kỳ năm 2015.

Kết thúc 8 tháng, Vĩnh Hoàn tiếp tục dẫn đầu ngành xuất khẩu cá tra Việt
Nam

(Nguồn: VASEP)

Vĩnh Hoàn tiếp tục là công ty xuất khẩu cá tra đầu ngành vào cuối tháng 8/2016, với thị phần ổn định ở mức 16%

Tốc độ tăng trưởng giữa tốp 5 công ty đứng đầu tuy vậy không đồng điều. Nhóm các công ty xuất khẩu vào Mỹ (Vĩn
Hoàn, Biển Đông, Nam Sông Hậu) có mức tăng mạnh mẽ, lần lượt là 16%, 20%, 51%; trong khi nhóm các công t
không xuất vào Mỹ (Hùng Vương, Nam Việt) có mức tăng trưởng âm (Nam Việt: 11%) hoặc hầu như không tăng
(Hùng Vương: 1%). IDI, một trong các công ty nằm trong Tốp 5 vào 8 tháng 2015, đã không còn nằm trong tốp này và
8 tháng 2016, với kim ngạch giảm tới 28% so với cùng kỳ.

Giới thiệu sản phẩm collagen và gelatin có nguồn gốc đồng nhất

Collagen và gelatin nguồn gốc đồng
nhất được giới thiệu tại Triển lãm
nguyên liệu thực phẩm 2016 (FI
2016)
Từ ngày 2123/09, VinhWellness đã
giới thiệu sản phẩm collagen và
gelatin nguồn gốc đồng nhất tại Triển
lãm FI 2016 tại Jakarta  sự kiện lớn
nhất cho các chuyên gia trong lĩnh
vực thực phẩm và đồ uống. Đây là

vực thực phẩm và đồ uống. Đây là
các sản phẩm giá trị gia tăng có
nguồn gốc đồng nhất từ da cá tra, với
khả năng hấp thụ và độ tinh khiết cao
hơn với các sản phẩm có nguồn gốc
hỗn hợp từ heo hay xương động vật
hiện có trên thị trường.

VinhWellness cùng khách hàng tại FI 2016

Giới thiệu các sản phẩm phi lê cao cấp tại Fine Food Australia 2016
Trưng bày các sản phẩm phi lê cá tra, cá chẽm, cá rô phi
cao cấp tại sự kiện Fine Food Australia 2016 (FFA 2016)
Diễn ra từ ngày 1215/09/2016, FFA 2016 đã thu hút hơn
1000 đơn vị triển lãm và khách tham quan từ Úc và các quốc
gia trên thế giới tại Melbourne. VinhFoods đem đến sự kiện
này các dòng sản phẩm cao cấp từ cá tra, cá rô phi, cá chẽm
để giới thiệu với các chuỗi dịch vụ thực phẩm, nhà cung cấp
cho lĩnh vực nhà hàng khách sạn, và nhà bán lẻ.

VinhFoods team trao đổi với khách hàng tại FFA 2016

Please add ir@vinhhoan.com to your address book so our emails can get to your inbox

