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56:21/QD-DTW3 Dd N&ng, ngdflL thdng I I ndm 20l9

QUYET DINH
V/v TriAn khai muu lqi cO phi\u ldm cO phi\u quy - LAn 2 ltdm 2019

rOxc ctAnn rroc
CONC 'TY CO PHAN DUOCIRTJNG IJONG 3

Cdn cw Luat Doanh nghi(p du'qc Quoc h\i nu'ctc Clng hda xd hpi chti nghTa ViQt

Nam kh6a XIIL W hpp tha B th6ng qua ngdy 26 /11/2014 va co hi€u lurc t* ngay

01/7/20 t 5;

Can cwDiiu l4 To chtrc va Hoat dong cua (ong ty C6 phan Dttttc Trung u'o'ng 3;

Cdn ca Nght quy| HOi d6ng qudn tri sA tOStNgtZ7lg/HDQT ngiry l2 rhdng 6

ndm 2019,
, t) t . t \

Can cir d€ nghi chao bdn cO phdn cila cdc c6 d6ng;

QUYET DINH

: Thdng qua nQi dung phuo'ng 6n mua l4i c6 phi6u lhm c6 phi6u qu!
Muc dich mua lai c6 phieu : Ldm c6 phi5u qu! cua Cong ty C6 phAn Du'c7c

'l'rung uong 3 (md chung kho6n : 'fW3).

- TOn cO phi6u : Cong ty CO phAn Duqclirung uong 3

- Ma chri'ng kho6n : TW3
; ,;- Loai c6 ph6n : Pho thong

- MQnh gi6 cd phAn : 10.000 d6ng/ c6 phAn
| . ,t ^ !- Tong gia trf rnua lai theo mQnh gi6 : 30.000.000 d6ng

- Gi6 giao dich : 10.200 ddng/ cd PhAn
-l 

! r. r an /    A- TOng gia tri giao dich : 30.600.000 ddng
^i, ,1. r- )o ruong co pnitiu qu! hiQn c6 :31.400 c6 phiOu, chi€m ti le 1,79oA s6 lugng

cO phi6u ph6t hanh.
^i,, I ,.d , ' .l r- S0 lugng co phi0u dp'kien rntra lai : 3.000 cri phi0u

- Sd lugng cd phi6u sau khi rnua lai dqt ndy :34.400 cd phi6u, chi6m I,97oh t6ng
A A ' '^ +ry

sd c6 phi6u dd phat hanh.

- 'fhdng tin ngudi b6n :

So DKSI I Ngay cdp Ncri cdp SO lugng CP

CA TP

Ho vd'l'0n

Hulnh Dang Dong 20rs94866 05t0912007
Ed Nin

1.000



2. Nguy6n Dirc Cucrng r7 1707 r53 0210612014 CA
Thanh
H6a

2.000

Tdne c0ng 3.000

- Phuong thfc giao dich : Giao dfch th6ng qua VSD
- Thdi gian thgc hiQn mua l4i :Ngay sau khi dugc UBCKNN ch6p nhfln.

biOu Z : Nghi quy6t ndy co hiQu lpc tu ngdy ky. C6c phong ban, cfrc td chric , cdc

nhdn co liOn quan chiu tr6ch nhiQm thi hdnh quytlt dlnh ndy.

Noi nhQn :
- HEQT @€ brct;
- sSC, HNX @e b/c)

r' )- tvnu ateu z:
- Ltru VT;
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Nghị quyết HĐQT  số 165/NQ/2019/HĐQT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 

 

Số: 165/NQ/2019/HĐQT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 6  năm 2019 

NGHỊ QUYẾT 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  

CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3 
 

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; 

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Dược Trung ương 3; 

- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến Hội đồng quản trị số 164/HĐQT-BBTH ngày 

12/6/2019; 

QUYẾT NGHỊ : 

 

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc mua lại cổ phiếu ưu đãi 

cam kết làm việc lâu dài cho doanh nghiệp tại thời điểm cổ phần hóa của người lao 

động khi chấm dứt hợp đồng lao động trước thời gian cam kết để làm cổ phiếu quỹ. 

- Số lượng cổ phiếu mua lại trong năm 2019 không quá 10% tổng số lượng cổ 

phiếu đã phát hành của Công ty. 

- Giao cho Tổng giám đốc ra quyết định giao dịch cho từng đợt. 

- Giá giao dịch giao cho Tổng giám đốc quyết định, là giá mua sát với giá 

giao dịch trên thị trường nhưng không vượt quá giá đã được mua tại thời 

điểm cổ phần mua. 

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất 100% về việc điều chỉnh loại chứng 

khoán từ hạn chế chuyển nhượng sang loại tự do chuyển nhượng đối với 02 cổ đông có 

tên sau : 

STT Họ và Tên Số CMND Ngày cấp Nơi cấp Số CP điều 

chỉnh 

1 Phạm An Ninh 201448833 11/02/2012 CA TP Đà Nẵng 600 

2 Lê Văn Bình Yên 201609422 26/02/2008 CA TP Đà Nẵng 800 

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
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Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cổ đông của Công 

ty Cổ phần Dược Trung ương 3 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 NGUYỄN THÀNH LINH 

Nơi nhận : 

- Như điều 3; 

- BKS; 

- Lưu thư ký CT; 
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