CÔNG TY CỔ PHẦN
DƢỢC TRUNG ƢƠNG 3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 10/CBTT

Đà Nẵng, ngày 08 tháng 5 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƢỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI
Kính gửi:

-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
-Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
-Trung tâm lưu ký chứng khoán

Công ty

: Công ty Cổ phần Dƣợc Trung ƣơng 3

Tên viết tắt

: CPC3

Trụ sở chính

: 115 Ngô Gia Tự, P. Hải Châu 1, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Điện thoại

: 0236 3830 202

Website

: www.duoctw3.com

Fax : 0236 3822767

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thành Linh
Chức danh

: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố:
 24h

 Yêu cầu

 Bất thường

 Định kỳ

 72h

Nội dung thông tin công bố:
Công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức, hình
thức nhận cổ tức năm 2017 như sau :
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 900 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017:
30/5/2018.
- Ngày thanh toán dự kiến : 28/6/2018
- Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại
các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ công ty tại
Phòng Kế toán Công ty CP Dược Trung ương 3 bắt đầu từ ngày 28/6/2018 và xuất
trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty
http://duoctw3.com/ vào ngày 08/5/2018 tại mục “Quan hệ cổ đông”

Signature Not Verified

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRUNG ƯƠNG 3
Ký ngày: 8/5/2018 16:30:18

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.
Nguời thực hiện công bố thông tin
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Thành Linh

