
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

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

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 12  năm 2020 

 

THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU 

CỦA NGƯỜI NỘI BỘ CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

 

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở Giao dịch chứng khoán 

- Công ty CP Dược Trung ương 3 

1. Thông tin về cá nhân thực hiện giao dịch: 

- Họ và tên cá nhân: Trương Thoại Nhân 

- Quốc tịch: Việt Nam 

- Số CMND : 201858563, ngày cấp : 02/03/2019, nơi cấp : CA Đà Nẵng 

- 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 : Tổng giám đốc, thành viên HĐQT 

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

của cá nhân/tổ chức thực hiện giao dịch (đối với trường hợp người thực hiện giao dịch là 

người có liên quan của người nội bộ của công ty đại chúng/quỹ đại chúng 

3. Mã chứng khoán giao dịch:TW3 

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

    tại công ty chứng khoán : Công ty CP Chứng khoán An Bình 

5. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu : 214.270 cổ phiếu , chiếm tỷ lệ 12,24% 

6. Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 200.000 cổ phiếu 

7. Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 414.270 cổ phần 

chiếm tỷ lệ 23,67% 

8. Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng số lượng sở hữu 

9. Phương thức giao dịch:Thỏa thuận , khớp lệnh 

10. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 29/12/2020 đến ngày 27/01/2021. 

 NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN 

 

 

 

 

 TRƯƠNG THOẠI NHÂN  


