
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

--------------- 

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA 

CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc 

- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội 

- Công ty Cổ phần Dƣợc Trung Ƣơng 3 

  

 

1. Tên cá nhân thực hiện giao dịch:         

- Họ và tên:  TRƢƠNG THOẠI NHÂN   - Chức vụ:  Phó tổng giám đốc 

- Quốc tịch:   Việt Nam                - Năm sinh: 1980 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND : 205006338, ngày cấp : 12/01/2008, nơi cấp : CA Quảng Nam 

- Địa chỉ liên hệ : 173 Lý Triện, P. An Khê, Q. Thanh Khê, TP. Đà Nẵng 

- Điện thoại : 0903 15 9999 

- Chức vụ hiện nay tại công ty đại chúng : Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc 

kiêm Kế toán trƣởng. 

 - Chức vụ tại công ty đại chúng tại ngày đăng ký giao dịch : Chủ tịch HĐQT, Phó 

Tổng giám đốc kiêm Kế toán trƣởng. 

2. Thông tin về ngƣời nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng là ngƣời có liên 

quan của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch  

3. Mã chứng khoán giao dịch: TW3 - CTCP Dƣợc Trung Ƣơng 3 

4. Các tài khoản giao dịch có cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nêu tại mục 3: 018C664304 

tại công ty chứng khoán :  Công ty cổ phần Chứng khoán An Bình  

5. Số lƣợng nắm giữ trƣớc khi thực hiện giao dịch : 161.370, chiếm tỷ lệ 9,22% 

6. Số lƣợng cổ phiếu đăng ký mua : 50.000 cổ phiếu  

7. Số lƣợng cổ phiếu đã giao dịch mua :46.300 cổ phiếu  

8. Số lƣợng nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:  207.670 cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu 

nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch:   11,87% 



9. Phƣơng thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 

10. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày  26/03/2020 đến ngày 21/04/2020 

11. Lý do không thực hiện hết số lƣợng:  Khối lƣợng bán không đáp ứng mong 

muốn. 

 

 NGƯỜI BÁO CÁO 

 

 

 

        TRƯƠNG THOẠI NHÂN 

  


