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Số:   40/CBTT Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08  năm 2020 

 

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH MUA LẠI CỔ PHIẾU QUỸ 

 

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ 

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: 

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

2. Tên giao dịch:  Công ty cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3 

3. Địa chỉ trụ sở chính:115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng 

4. Điện thoại:   0236.3822 767  Fax:  0236.3822767 

5. Mã chứng khoán: TW3 

6. Mệnh giá:  10.000 đồng 

7. Vốn điều lệ: 17.500.000.000 đồng 

8. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thƣơng Việt Nam – CN Đà Nẵng    

Số hiệu tài khoản:  0041000501461 

9. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0400102077  thay đổi lần thứ 7 ngày 04 

tháng 6 năm 2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thành phố Đà Nẵng cấp. 

- Ngành nghề kinh doanh chính:  Sản xuất thuốc, hóa dƣợc và dƣợc liệu  

   Mã số:   2100 

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dƣợc phẩm 

- Tổng mức vốn kinh doanh: 21.518.298.332 đồng 

II. Phƣơng án giao dịch mua lại cổ phiếu cổ phiếu quỹ 

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trƣớc khi thực hiện giao dịch: 37.400 cổ phiếu 

2. Tổng số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua lại để làm cổ phiếu quỹ: 6.000 cổ phiếu 

3. Mục đích mua lại cổ phiếu cổ phiếu quỹ: Mua lại cổ phần ƣu đãi (theo năm cam kết) 

đã bán cho các cổ đông có tên dƣới đây, là ngƣời lao động đã nghỉ việc trƣớc thời hạn 

để làm cổ phiếu quỹ. 

Cổ đông Nguyễn Thành Linh - 2.000 cổ phần 

 Cổ đông Nguyễn Ngọc Quang - 2.000 cổ phần 

Cổ đông Mai Thị Thanh Xuân - 2.000 cổ phần 

4. Nguồn vốn: Quỹ đầu tƣ phát triển 



5. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 10/9/2020 đến ngày 08/10/2020 

6. Phƣơng thức giao dịch: thỏa thuận thông qua VSD 

7. Nguyên tắc xác định giá: Theo quy định tại khoản 2d Điều 42 Nghị định 

126/2017/NĐ-CP nhƣ sau :giá mua sát với giá giao dịch trên thị trƣờng nhƣng không 

vƣợt quá giá đã đƣợc mua tại thời điểm cổ phần hóa. 

8. Số lƣợng đặt mua hàng ngày: 6.000 cổ phần 

9. Tên công ty chứng khoán đƣợc chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ 

phiếu quỹ:  Công ty Cổ phần Chứng khoán  n   nh 

Đ/c : 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 

 

 Đà Nẵng, ngày 27 tháng 08 năm 2020 

 CÔNG TY CP DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

TỔNG GI M ĐỐC  

 

 

 

 

TRƢƠNG THOẠI NHÂN 

 

 

 

 

 



 


